ALGEMENE LEDENVERGADERING 14 MAART 2018
Aanwezig bestuur: Michel Baggerman (voorzitter), Paul Flikweert (penningmeester), Karin Korporaal
(secretaris), Michel Witmer, Wally Keijzer, Annet Zorge en Michelle vd Engel
Aanwezig van de leden: 11 leden (zie aanwezigheidslijst)
1.

Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 11 leden dus het vereiste quorum wordt niet
gehaald. De vergadering wordt gesloten en opnieuw geopend.
2.

Ingekomen stukken en mededelingen bestuur

Er zijn geen ingekomen stukken.
Het was een bewogen jaar. Afronding Menno verboom. Ziekteverzuim Wim Duijndam. Kaderavond:
terugblik op afgelopen seizoen en vooruitblik komend seizoen. Medewerkersavond. Dag erna
openingsdag. Jan de Rook is aanwezig, openingstoernooi, competitieteams, uitreiking KNLTB-pasjes.
Komend weekend worden flyers verspreid. Nieuwe poging om meer jeugd aan te trekken. Met het
wegvallen van Wim is er een enorme groep mannen samengekomen om de banen te onderhouden.
Zij hebben banen “geadopteerd”. Bloembakken zijn leeggemaakt door Kees Bouman. Kevin Keijzer
heeft werkzaamheden uitgevoerd. Er is nieuwe beplanting gekomen. 19 maart start
schoonmaakploeg. 23 maart laatste bridge-avond. Via KNLTB komt er een nieuw afhangbord. Nieuw
programma ledenadministratie en financiele administratie wordt aangeschaft (AllUnited). De
bedoeling is om hier in 2019 mee van start te gaan.
3.

Vaststellen notulen ALV 15 maart 2017

Vraag over Kinderopvang Zon. Is daar nog iets uitgekomen? Sylvia heeft contact over naschool se
activiteit ism Jan de Rook, maar daar is niks uitgekomen.
Pagina 3 wordt moet worst worden.
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.
4.

Algemeen jaarverslag 2017

Barcommissie heeft aandacht gevraagd voor de bardiensten. Leden die bardienst hebben komen
niet opdagen of bellen op het laatste moment worden af. BACO zoekt naar oplossingen. Nieuwe
leden zijn ingedeeld. We blijven FB, nieuwsbrief en website gebruiken om hier aandacht voor te
vragen.
Er zijn dit seizoen 38 competitieteams, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Gezellige
afsluiting met toernooi en eten.

Medewerkersavond van 2017 was een geweldige avond!
Clubkampioenschappen en het open toernooi waren een groot succes. Zaterdagavond is het feest
eerder gestopt. Er kwamen veel jongeren binnen die vermoedelijk onder de 18 waren en we waren
bang de controle kwijt te raken. Geen onnodig risico lopen. Het bestuur gaat in overleg met OTC en
FECO hoe we dit goed kunnen stroomlijnen.
34 jeugdleden. Erg weinig. Het blijft onze aandacht houden. Er lijkt geen aanwijsbare reden.
Ondanks alle inzet lukt het niet. Wellicht is het ontbreken van een binnenruimte de oorzaak hoewel
een daling van het aantal jeugdleden bij andere verenigingen ook terug te zien is. De crisis kan hier
ook een rol in spelen.
De claim van voormalig tennisleraar Menno Verboom is afgerond. Na ruim een jaar radiostilte
werden we door Verboom gedaagd. Er lag een oorspronkelijke claim van 280.000 euro. Uiteindelijk
werd dit tijdens de rechtszaak in een schikkingsvoorstel naar beneden bijgesteld tot 50.000 euro.
Uiteindelijk is er door toedoen van de advocaat van Hodenpijl geschikt op 7.500 euro. Beide partijen
kunnen hier niet meer op terug komen.
In april 2017 is Wim helaas ziek geworden en in de ziektewet geraakt. Wim is geopereerd. In eerste
instantie ging het herstel moeizaam, maar met de juiste medicatie ging het beter. Gelukkig is er een
grote vrijwilligersploeg ontstaan die het baanonderhoud op zich nam. Sylvia van Geest krijgt een
groot compliment voor alles wat zij heeft gedaan.
Nieuw software AllUnited aangeschaft voor ledenadministratie, financiele administratie,
barplanning. We werken nu met verschillende systemen.
Er is een communicatie commissie opgericht. Zij maken nieuwsbrief, houden FB en website bij.
Allround is voornemens om het contract met Burgersdijk dat tot mei 2019 loopt eerder te
beëindigen om met ons verder te gaan. Wellicht komend winterseizoen al. Mocht dat niet lukken
dan zijn wij eerste gesprekspartner met Allround in mei 2019. Uiteraard moeten we kijken of we er
dan uitkomen qua baanhuur etc. Jan de Rook heeft nu een aantal lessen. Mocht de vraag groter
worden dan kunnen de uren met Jan de Rook worden uitgebreid. Het is de bedoeling dat iedereen
wordt bediend: lessers en mensen die vrij tennissen.
Wij zijn erg tevreden over Jan de Rook. Ze hebben erg veel zin om weer bij ons aan de slag te gaan.
Nieuw contract met Heineken. Extra: nieuwe parasols, bierkaart voor speciale biertjes. Daar komt
ook een speciale koelkast voor.
Sylvia heeft zich bezig gehouden met de inkoop. Heeft flinke besparing opgeleverd. Ook door
goedkopere nootjes en kaas en worst minder uit te delen.

Er bleken veel producten te missen. Bestuur heeft aangifte gedaan omdat het noemenswaardig was.
Door politie geseponeerd. We blijven doen wat we vorig jaar ook hebben gedaan. Sylvia is
verantwoordelijk voor de binnen organisatie. Wim zal alleen nog verantwoordelijk zijn voor het
onderhoud buiten. Camera’s geven optimale bewaking op onze spul len. We hebben bijna geen
misstanden gehad in het voorraadbeheer door de scherpe controle van Sylvia.
De tijd die Wim in dienst is is te veel voor het werk wat er nu is. Kees Bouman vraagt wat er met de
overige tijd wordt gedaan. Aangezien hij nu nog deels ziek is kunnen we daar nog geen beslissingen
in nemen. We moeten kijken hoe zijn herstel gaat. Wanneer hij meer kan werken zal het bestuur
kijken hoe dat verder ingevuld kan worden.
Is Wim nog het adres voor de sleutel? Nee, dat is Michel Witmer.
Staat er wat tegenover als je vrijwilligerswerk doet? Er staat absoluut een beloning tegenover,
namelijk een etentje.
5.

Financieel jaarverslag 2017

De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe.
Rente is naar beneden gegaan. Opbrengsten kantine zijn gestegen. Parkkosten zijn gedaald.
Lidmaatschap is met 5 euro gestegen. We hebben op alle fronten bezuinigd. Alles is gedaald qua
kosten. Uitkering ziektegeld (verzekering) ontvangen. Afkoop en uitkomst Menno Verboom heeft
veel geld gekost, met name advocaatkosten. Ziekegeld was een welkome aanvulling om die kosten
op te vangen. We vormen een onderhoudsreserve voor de vereniging en daar voegen we weer
26.000 euro aan toe. Onder aan de streep blijft 8.000 euro over.
Besparing van 7.000 euro op inkopen kantine en verandering van bierleverancier. Omzet is licht
gedaald. De maanden juni en september gaf een daling in de kantineomzet aan. Eigen gebruik is
gedaald.
Business club is gestegen qua leden
Onderhoud inventaris gestegen door airco die we hebben gekocht.
We hebben een serieus bedrag op de bank staan. Dit zal onder andere worden aangewend aan de
renovatie van de banen en verlichting (ledverlichting). Dit jaar zullen we gaan kijken wat we willen.
De eigen bijdrage gebouwen en banen blijven altijd in jaarrekening staan ivm vordering gemeente bij
stoppen vereniging.
Begroting 2018: met alle ins en outs die we nu inschatten komen we op 0 uit.
Baanonderhoud iets omhoog omdat we ervan uitgaan dat we misschien van derden gebruik moeten
gaan maken of materieel moeten huren.

Voor wat betreft de banen. Hier wordt een poll uitgezet onder de leden waar de voorkeur ligt.
Ledverlichting heeft veel voordelen. Energiezuining, subsidie is van toepassing. Zijn huidige lampen
al afgeschreven? Antwoord: is onder onderdeel oplevering park door Gemeente en staat dus niet in
de boeken.
Ledenverloop: 9 junioren zijn senior geworden.
Iedereen is akkoord met de begroting 2018.
6.

Verslag kascommissie

Rob Karlas en Karen Koop. Verslag Paul (opvragen)
Complimenten aan Paul.
Decharge wordt verleend.
7.

Vaststelling begroting 2018

Zie punt 5: alle aanwezige leden stemmen in met de begroting 2018.
8.

Pauze

9.

Benoeming kascommissie

Rob Karlas valt af. Karen Koop gaat door. Kees Bouman biedt zich aan.
10.

Bestuursverkiezing

Karin stopt. Michel bedankt Karin voor de afgelopen 3 jaar. Saskia volgt Karin op als secretaris.
Michel heeft vorig jaar het stokje overgenomen van Wally. Michel heeft dit afgelopen jaar op interim
basis. Michel wil dit voortzetten als voorzitter. Leden gaan akkoord.
11.

Vaststellen contributie/donateurs bijdragen 2018

Contributie wordt niet verhoogd. Binnenkort volgt automatische afschrijving.
12.

Verkiezing Technische Commissie

Peter van der Meij stopt. Hij wordt vervangen door Anouk Witmer.
13.

Rondvraag

Gerard: bedankt het bestuur hartelijk. Hebben senioren ook een eigen budget? Lief en leed pot. Het
staat ze vrij om wat aan te vragen. Wanneer open toernooi? Complimenten voor hoe de bar en
toiletten tijdens OT werden achtergelaten. Gerard is die week aanwezig. Tijdens baanonderhoud valt
op dat alggroei erg toeneemt. Is daar een middel voor? Ligt heel veel zakken Ureum. Is oude
voorraad.
Oude tennisballen verzamelen voor goede doel: gehandicapten tennis (huren binnenbanen in de
winter).
Kees Bouman: kunnen we banksaldo beter benutten? Onder depot wegzetten zodat het nog wat
oplevert. Paul gaat hier verder naar kijken.
Minder inkomsten door snellere competitie. De rest van de leden denken daar anders over. Het zou
zomaar in ons voordeel kunnen gaan werken.
14.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst.

