ALGEMENE LEDENVERGADERING
15 maart 2017

Aanwezig bestuur: Wally Keyzer (voorzitter), Theo de Lange (penningmeester), Karin
Korporaal (secretaris), Michel Witmer (lid), Michel Baggerman (vice-voorzitter),
Michelle Schalker (lid), Annet Zorge (lid)
Aanwezig van de leden: 11 leden (zie aanwezigheidslijst).

1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn 11 leden dus het vereiste quorum wordt niet gehaald. De vergadering wordt gesloten
en opnieuw geopend.

OPENING 2E VERGADERING
2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
Er zijn geen ingekomen stukken.
2016 is een enerverend jaar geweest, waarover in punt 4 meer.
Het eerste kwartaal van 2017 is het paviljoen weer schoongemaakt. Verder is het
buitenmeubilair van een nieuwe verflaag voorzien. Heel veel dank hiervoor voor Ed Stift,
Koos Langstraat en Sylvia van Geest.
Er is in januari een kaderavond gehouden waar de diverse commissies hun ideeën voor het
komende jaar konden ventileren.
Op 25 maart is er een open dag/openingsdag van 13.00 tot 20.00 uur. De flyers vallen dit
weekend in de bus. Er worden trainingen gegeven voor de competitieteams. Inmiddels
hebben de captains hiervoor een oproep gekregen. Op deze dag kunnen ook de pasjes en
de competitiespullen opgehaald worden.
Er wordt alles aan gedaan om de banen op tijd bespeelbaar te krijgen. Koos Langstraat laat
weten dat dit gaat lukken!
Op 1 april is de medewerkersdag. Mochten mensen zich nog niet hebben opgegeven doe dit
dan alsnog. Het belooft een mooie dag te worden. Ditmaal zijn ook de BC-leden uitgenodigd.

3. Vaststellen notulen ALV 16 maart 2016
Mirelle Bekooij moet veranderd worden in Mirelle Kooi.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

4. Algemeen Jaarverslag 2016
In het voorjaar van 2016 zijn de trainingen van tennisschool Jan de Rook geëvalueerd. Naar
aanleiding daarvan is besloten het contract met de tennisschool te verlengen tot 1 april 2019.
We hopen hiermee gehoor te geven aan de vraag naar meer diversiteit aan lessen op alle
niveaus en extra trainingsaanbod.
Sylvia van Geest is AD vrijwilliger van Midden Delfland 2016 geworden.
Ed Stift is toegtreden in het Stichtingsbestuur in plaats Ton Keijzer. Hij doet dit namens TC
Hodenpijl samen met Joop Arkesteijn.
Vrijdagavond toss is vervangen door vrijdagavond competitie. Hier doen 8 teams aan mee
en er staan zelfs nog teams op de wachtlijst.
Vanuit het bestuur naar aanleiding van het jaarverslag:
Wij zijn na een radiostilte van een jaar gedagvaard door Menno Verboom inzake
inkomstenderving. Wij hebben inmiddels een conclusie van antwoord ingediend. Dat heeft
het bestuur veel tijd gekost (negatieve energie), maar we worden geacht te besturen en die
taak nemen we dus ook serieus. Nu is het wachten op een datum voor een comparitie
ergens tussen juni en september 2017. We laten ons daarin bijstaan door een advocaat.
Over de uitkomst valt nog weinig te zeggen, maar uiteraard houden we jullie op de hoogte.
Helaas is het ook nog niet gelukt met onze nieuwe trainers in de hal te lessen. Dit had te
maken met het alleenrecht van Menno (afgedwongen bij Allround in plaats van
voorkeursrecht). Vanaf winter 2016 kon Hodenpijl in principe met eigen trainers naar binnen,
maar toen waren er geen binnenbanen meer beschikbaar. Een en ander wordt herzien voor
het jaar 2017.
Er is geconstateerd dat er vanaf september 2016 stelselmatig voorraad verdwijnt op de club.
Via ons kassasysteem wordt voorraad bijgehouden. Wat wordt er wekelijks geleverd en wat
er wordt er wekelijks verkocht. Sinds het bijhouden van het voorraadbeheer bleken er bij
sommige producten grote verschillen te zijn tussen inkoop en verkoop. Daarom is er een tijd
lang wekelijks en vervolgens bijna dagelijks geteld. Mede om die reden is eind vorig jaar
besloten ook achter de bar en bij het voorraadhok camera’s op te hangen. Begin dit jaar
hebben we helaas officieel aangifte moeten doen bij de politie van vermissing/verdamping
van producten.
De stickers met de vermelding dat er camera’s op het park zijn moeten nog worden
opgeplakt, maar dit gebeurt nog voordat het tennisseizoen officieel van start gaat in april.
Het feit is wel dat sinds er camera’s hangen er noemenswaardig geen voorraad meer
verdwijnt.
Aan de communicatie richting de leden wordt nog steeds hard gewerkt. Er is vorig jaar een
nieuwe website gekomen. Regelmatig worden er nieuwsbrieven verzonden en worden er
berichten op facebook geplaatst. We willen nog frequenter nieuwsberichten verspreiden.
5. Financieel jaarverslag 2016
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe.
Resultaat is nog steeds negatief (€ 4.634,00), maar we hebben sinds 2015 weer een
stijgende lijn opgepakt.

Sinds begin dit jaar heeft Sylvia in opdracht van het bestuur ook ons inkoopgedrag onder de
loep genomen. Er worden jaarlijks met name veel kosten gemaakt met het verstrekken van
de gratis producten zoals kaas, wordt en nootjes. Voor seizoen 2017 is een plan opgesteld
om de kosten hiervoor enigszins terug te dringen, zonder dat dit ten koste gaat van onze
gastvrijheid.
Daarnaast lopen er onderhandelingen met Heineken. Dit kan ons ook nog behoorlijk wat
besparing opleveren.
Debiteuren (p. 6): nog één businessclublid die nog moet betalen.
Kosten groot onderhoud: verlichting bar en onderhoud koffiemachine.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de KNLTB-pas.
Minder contributie binnengekregen. Dit heeft te maken met de terugloop van het aantal
leden.
Groundsman/parkbeheer is in 2016 hoger als in 2015. Dit heeft te maken met jubileum,
pensioen en sociale lasten met betrekking tot de parkbeheerder.
Er zijn geen op- of aanmerkingen van de aanwezigen bij het financieel jaarverslag.

6. Verslag Kascommissie
De kascommissie bestond uit Henri van Paassen en Rob Karlas.
Donderdag 9/3 controle bij Avera plaatsgevonden in samenzijn met Aad Vermeulen en Theo
de Lange.
Alle vragen zijn naar volle tevredenheid beantwoord.
De kascommissie stelt de ALV voor om decharge te verlenen. Decharge wordt verleend.

7. Vaststellen begroting 2017
Contributie is verhoogd met € 5,--. Dit is in december 2016 al naar de leden
gecommuniceerd.
Inkopen wat naar beneden bijgesteld, omdat we verwachten hier op kunnen te besparen
naar aanleiding van het onderzoek dat Sylvia van Geest heeft gedaan.
Advies en of Juridische kosten verhoogd in verband met de rechtszaak van Menno.
Koos Langstraat: hebben we geen rechtsbijstandsverzekering?
Dit is inderdaad niet het geval (ook niet bij de Stichting). Onderzoek heeft Onderzoek heeft
uitgewezen dat de rechtsbijstandsverzekering erg duur is. Als je jaarlijks 1000 euro per jaar
kwijt bent aan de verzekering levert het niets op en kost het alleen maar geld.
Koos Langstraat: Is er ook een claim neergelegd als Menno verliest?
Dit is niet het geval. We zullen dit bij onze advocaat laten uitzoeken.

Reservering groot onderhoud. We hoeven nu nog niet de banen te vervangen. Vorig jaar
laten keuren. Kosten variëren enorm. Tegen de tijd dat het zover is moet dit onderzocht
worden. Type baan. Qua onderhoud. Canada Ten heeft relatief weinig onderhoud.
Mechanisch onderhoud is niet beter en sneller, maar het kost wel een stuk meer geld. Nu
wordt het handmatig gedaan door een groep met name 60-plussers. Koos Langstraat (één
van helpers) geeft aan dat deze methode de juiste methode is.
Michel Baggerman licht toe. Dat we ruim van tevoren de leden zullen vragen naar hun
mening bij vervanging van de banen en we naar aanleiding daarvan prijsopgaven kunnen
opvragen. Koos Langstraat oppert om tzt een onderzoekscommissie in te stellen.
Paul Flikweert: Hoe zit het met een eventuele vergoeding van de gemeente? De buren
hebben mooie nieuwe velden. Bekostigt door de gemeente. Dit zal worden opgepakt.
Koos Langstraat: kosten jeugdcommissie 150 euro? Worden die kosten niet hoger als we
actief aan ledenwerving gaan doen?
Ed Stift laat weten dat we afgelopen jaar heel veel tijd aan hebben besteed maar dat dit
weinig tot geen resultaat heeft.
Probleem is dat Burgersdijk hiernaast zit in de hal. De kinderen verkassen dan in de winter
naar de hal. Daar hoeft ook geen contributie betaald te worden.
In 2017 hopen we weer binnen aan de slag te kunnen. Het alleenrecht op de hal is namelijk
vervallen. Er is alleen weinig tot geen ruimte in de hal op dit moment. Hier zijn we echter wel
actief mee bezig.
Kees vd Berg vraagt om toch de 1000 euro op te nemen. Ook als stimulans voor de
Jeugdcommissie.
Wally licht toe dat we op het moment geen Jeugdcommissie hebben. De commissie is in
2015 opgestapt. Dit is tijdelijk opgepakt door Annet, Wally, Sylvia en Joey. Er zijn meerdere
middagen georganiseerd maar op de laatste middag kwam er niemand.
Komend jaar kijken we weer hoe het loopt.
Sylvia vertelt ook nog dat we met ZON bezig zijn in overleg met Jan de Rook.
Koos Langstraat wil graag een keer met het bestuur over de jeugd bij Hodenpijl praten.

8. Pauze

9. Benoeming kascommissie
De kascommissie zal in 2017 bestaan uit Rob Karlas en Karen Koop. Henri van Paassen
wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen twee jaren.

10.Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar: Theo de Lange

Aftredend is Theo de Lange. Sinds 2012 heeft hij in het bestuur als penningsmeester
gezeten. Zijn opvolger is Paul Flikweert.
Theo wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren.
Niet op de agenda maar wel een mededeling in deze vergadering. Michel Baggerman zal op
interimbasis het voorzitterschap van Wally overnemen. Wally zal vooralsnog aanblijven in het
bestuur als vice voorzitter.
11.Vaststellen Contributie/donateursbijdragen 2017
Zoals aan de leden gecommuniceerd is in 2016 besloten (en in december 2016 aan de leden
gecommuniceerd) om het lidmaatschap voor de seniorleden met 5 euro te verhogen.
Laatste week maart zullen de incasso’s van de contributie plaatsvinden.

12.Verkiezing Technische Commissie
Gestopt zijn: Jose van Nus, Erik Hoekstra en John van Beek.
Nieuw zijn: Marije Vermaat en Erik Simons
De TC bestaat verder uit: Anne-Sophie van Leeuwen, Brent van den Engel, Marvin Vermeer,
Peter van der Meij, Monica Borsboom. Marsha van Beek en Niels Doomernik.
De ALV is akkoord met de samenstelling van de TC.

13.Rondvraag
Joop: denkt het bestuur nog na over de aanleg van padelbanen?
Eerste inventarisatie heeft het bestuur gedaan. Kosten zijn lager dan twee jaar geleden. Alex
Luneman is ook padeltrainer. Er is nog steeds een stuk van het middenterrein beschikbaar.
Eventueel kan een padelbaan worden aangelegd in samenspraak met de buren. De kosten
en baten moeten tegen elkaar worden afgewogen. Een padelbaan heeft de aandacht van het
bestuur.

14.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn komst en inbreng.

