ALGEMENE LEDENVERGADERING
16 maart 2016

Aanwezig bestuur: Wally Keyzer (voorzitter), Theo de Lange (penningmeester), Karin
Korporaal (secretaris), Joop Arkesteijn (vice-voorzitter), Michel Baggerman (lid),
Michelle Schalker (lid), Annet Zorge (lid)
Aanwezig van de leden: 19 leden (zie aanwezigheidslijst).

1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn19 leden dus het vereiste quorum wordt niet behaald.

OPENING 2E VERGADERING
2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
Geen ingekomen stukken. Alleen een stuk van G.A.M. van Leeuwen met complimenten voor
de financiële begroting. De voorzitter bedankt de penningmeester.
We hebben een goed jaar gedraaid.
Het tweede deel van het paviljoen is opgeknapt. Er zijn mooie steigerhouten banken
geplaatst.
De banen zijn gekeurd door de KNLTB. Er is aangegeven dat we nog wel een aantal jaren
met de banen door kunnen zonder groot onderhoud. Qua regulier onderhoud liggen we op
schema. Afhankelijk van komende weersomstandigheden is de verwachting dat de banen
weer op tijd klaar zullen zijn voor de opening van het seizoen 2016.
George van Paassen, Koos Langstraat, Peter van Leeuwen en Peter Kleijweg zijn aan de
onderhoudsgroep toegevoegd.
3. Vaststellen notulen ALV 11 maart 2015
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
4. Algemeen Jaarverslag 2015
De voorzitter geeft een korte toelichting bij het jaarverslag en bedankt iedereen voor zijn of
haar inzet!
Per 1 oktober 2015 is afscheid genomen van tennistrainer Menno Verboom. Tijdens het
proces kon het bestuur hier niet zoveel over kwijt, maar in november 2014 is Menno
gevraagd om een plan van aanpak/verbetervoorstel in te leveren in verband met de
terugloop van het aantal jeugdleden (54 ten opzichte van 150 in 2011) en klachten van
leden. Dit betroffen terugkerende klachten van uiteenlopende aard die ook werden bevestigd
in het ledentevredenheidsonderzoek.

Helaas is dit traject niet gelukt en is per 1 juli 2015 besloten om het contract met Menno
Verboom na 1 oktober 2015 niet te verlengen en een nieuwe samenwerking voor een jaar
aan te gaan met tennisschool Jan de Rook (eigenaar Alex Luneman).
Menno heeft vooralsnog alleenrecht in de tennishal. Het overleg met Allround hierover loopt.
Het beveiligingssysteem dat geplaatst is in het paviljoen werkt naar behoren..
Er is een tijdelijke jeugdcommissie in het leven geroepen (Sylvia van Geest, Joey de Wit,
Annet Zorge en Wally Keyzer). Aanpak is toegelicht door Sylvia van Geest.
De website is verouderd. De website is ook diverse mailen gehackt. Op dit moment lukt het
niet de website weer live te krijgen. Er is nu een noodpagina, totdat we een nieuwe website
hebben. We zijn al met de oriëntatie daarvan bezig. Een vereiste voor de nieuwe website is
dat het ook makkelijker wordt om berichten daarop te plaatsen e.d.
Facebook wordt steeds vaker ingezet en via dit medium bereiken we veel leden. Naast de
website zullen ook de nieuwsbrieven (zowel voor volwassenen als de jeugd) met regelmaat
verschijnen.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen bij het jaarverslag.
5. Financieel jaarverslag 2015
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe.
Kees Bouman vraagt zich af wat de post “Reserveringen groot onderhoud” is.
Theo zal dit nakijken.
Met betrekking tot de energiekosten wordt opgemerkt dat Joop Keijzer een energiescan zal
maken om te kijken waar we nog op kunnen besparen.
De voorzitter geeft een toelichting op de juridische kosten in verband met traject Menno
Verboom.
Mirelle vraagt naar de argumenten van Menno om Hodenpijl aansprakelijk te stellen en wat
de financiële gevolgen voor de leden zullen zijn als het tot en rechtszaak komt en Menno
deze rechtszaak wint.
Menno heeft een schadeclaim bij ons neergelegd in verband met vermeende
inkomstenderving. Het bestuur is van mening dat het proces rondom mogelijke
contractverlenging secuur is verlopen en vroegtijdig met Menno Verboom is besproken en
heeft de schadeclaim afgewezen. Het kan zijn dat Menno besluit naar de rechter te stappen.
Het bestuur hoopt dat het niet zover zal komen en kan niet op de zaken vooruitlopen.
De ALV geeft goedkeuring aan het financiële verslag van 2015.
6. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestond uit Cock Kuipers en Henri van Paassen.
De kascommissie stelt de ALV voor om decharge te verlenen. Decharge wordt verleend.

7. Vaststellen begroting 2016
De penningmeester Theo de Lange licht de begroting toe. Alle leden stemmen in met de
begroting 2016.
De verhoging van de barprijzen met 10% zal op 28 maart 2016 ingaan. Betalen met de
clubpas betekent 10% korting op barconsumpties. De keus om de barprijzen te verhogen
zou een stimulans betekenen voor de leden om met de KNLTB pas te betalen.

8. Pauze

9. Benoeming kascommissie
De kascommissie zal in 2016 bestaan uit Henri van Paassen en Rob Karlas. Cock Kuipers
wordt bedankt voor zijn inzet afgelopen jaar.

10.Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Joop Arkesteijn.
Joop heeft 10 jaar bestuur in het bestuur van Hodenpijl gezeten, en was daarnaast ruim 25
jaar actief voor de vereniging. Hij wordt bedankt voor zijn enorme inzet.
Michel Witmer wordt verkozen in het bestuur. Hij zal zich gaan bezighouden met het
parkbeheer.
Extra:
Wim is dit jaar 25 jaar in dienst. Tijdens de medewerkersavond zal hij in het zonnetje worden
gezet en krijgt hij een presentje namens de vereniging.
Het bestuur wil Anton Jansen tot lid van verdienste benoemen. Hij heeft erg veel voor de
vereniging gedaan. Daarnaast wil het bestuur Joop Arkesteijn benoemen tot erelid.
Hiermee kan de ALV instemmen.

11.Vaststellen Contributie/donateursbijdragen 2016
De contributie voor 2016 blijft gelijk Voor seizoen 2017 stelt het bestuur een
contributieverhoging voor van 5 euro voor senioren leden. De donateursbijdragen willen we
gelijk houden. Dit zal in december 2016 aan de leden worden gecommuniceerd.
12.Verkiezing Technische Commissie
Gestopt is: Niek Wolve.
Nieuw zijn: Anne-Sophie van Leeuwen en Brent van den Engel.
De TC bestaat verder uit: Marvin Vermeer, José van Nus, John van Beek, Erik Hoekstra,
Peter van der Meij, Monica Borsboom. Marsha van Beek en Niels Doomernik.
De ALV is akkoord met de samenstelling van de TC.

13.Rondvraag
Hans van der Vlist vraagt zich af waarom de tennisschool niet aan Hodenpijl hoeft te betalen
voor het geven van tennisles en dus het gebruiken van de banen.
Dit is niet gebruikelijk.
Mirelle Kooi vraag zich af wanneer de nieuwe tennisschool wordt geëvalueerd en hoe we dit
gaan doen.
Het nieuwe freelancecontract met tennisschool Jan de Rook wordt voor de zomer van 2016
geëvalueerd. We gaan dit zeer waarschijnlijk op dezelfde manier doen als we in 2014
hebben gedaan namelijk door het laten invullen van een ledenenquête. Ditmaal alleen inzake
het lesaanbod. We willen dit eind mei 2016. Het contract met de tennisschool loopt per 1
oktober 2016 van rechtswege af.
Hans van Vlist vraagt waarom hij geen uitnodiging heeft ontvangen voor de ALV.
De uitnodiging is per mail verzonden via de nieuwsbrief. Door de gehackte website kan het
zijn dat niet iedereen de uitnodiging persoonlijk heeft ontvangen. Wel is ook Facebook en de
(nood)website ingezet om aandacht te vestigen op de ALV.
Anton Jansen meldt nog dat hij Joop Arkesteijn erg zal gaan missen als aanspreekpunt voor
de Veteranencommissie.
Theo vraagt of de volgende ALV weer in maart mag plaatsvinden. Dus in maart 2017.
Hiermee wordt ingestemd.
14.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng.

