ALGEMENE LEDENVERGADERING 13 MAART 2019
Aanwezig bestuur: Michel Baggerman (voorzitter), Paul Flikweert (penningmeester), Saskia Ruigrok
(secretaris), Michel Witmer, Wally Keyzer, Annet Zorge
Afwezig: Michelle vd Engel
Aanwezig van de leden: 19 leden (zie aanwezigheidslijst)
1.

Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 19 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 is een gezellig en sportief jaar geweest.
Ziekteverzuim van Wim speelde ook in 2018 nog een rol. Gedurende het seizoen kon hij zijn uren en
werkzaamheden weer uitbreiden. Ook nu werd hij weer ondersteund door een grote groep
enthousiaste vrijwilligers. Onlangs is er een kaderavond geweest. Met alle commissies hebben we
teruggekeken op afgelopen jaar en vooruitgekeken naar komend jaar. Medewerkersavond komt
eraan. Allunited is in gebruik genomen voor ledenadministratie en financiële administratie. Ook de
BACO gaat werken met dit systeem.
3.

Vaststellen notulen ALV 14 maart 2018

De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.
4.

Algemeen jaarverslag 2018

Op 24 maart heeft de medewerkersdag plaatsgevonden. Op 25 maart heeft de open dag
plaatsgevonden.
Dit jaar deden er 34 teams mee met de voorjaarscompetitie met een slot toernooi op 2 juni. 18
teams deden mee aan de najaarscompetitie en ook deze hebben we gezellig afgesloten met een
slottoernnooi op 27 oktober.
Het scherpe inkoopbeleid werpt nog steeds zijn vruchten af en levert de vereniging nog steeds
mooie besparingen op.
Onder leiding van de TC waren de clubkampioenschappen enkel en dubbel goed bezet en zijn er veel
mooie partijen gespeeld. Het open toernooi was, zoals elk jaar, binnen een zeer korte tijd vol. Na

circa 36 uur kon er niet meer worden ingeschreven. Het toernooi was in alle opzichten een groot
succes. Kritische kanttekening hierbij zijn wel de feestavonden en het publiek wat hier op af komt. In
overleg met de diverse commissies zal worden gekeken naar een manier om dit het komende jaar
anders te organiseren. Het toernooi en de feestavonden worden uiteindelijk georganiseerd voor de
tennissers en het bijbehorend publiek.
De oude loungebank op het buitenterras was op en versleten. Deze is vervangen door een nieuwe
houten loungebank. De nog onbehandelde (grijze) wanden achter de bar zijn wit geverfd en is nu 1
geheel met de overige wanden. In het paviljoen is het prijzenbord voor consumpties vervangen door
een televisiescherm waarop de prijzen digitaal worden weergegeven.De koffiemachine is vervangen
vanwege de vele storingen en ouderdom.
We hebben een nieuw software programma aangeschaft AllUnited. Hiermee hebben we 1 centraal
systeem dat we gebruiken voor de ledenadministratie, indeling bardiensten en de financiële
administratie.
Parkbeheerder Wim Duijndam was aan het begin van het seizoen weer deels inzetbaar om
werkzaamheden te verrichten en/of te begeleiden. In overleg met de Arbo-arts kon hij gedurende
het seizoen zijn uren en werkzaamheden verder uitbreiden. Het prepareren van de banen voor
aanvang van het seizoen is mede dankzij de vele vrijwilligers van de baanploeg zeer goed verlopen.
De banen lagen er erg mooi en goed bij. Ook voorafgaand aan het open toernooi heeft deze ploeg
vrijwilligers de banen nogmaals nagelopen, waarvoor onze grote waardering.
Door onze tennisschool Jan de Rook is inmiddels een overeenkomst afgesloten met Allround om in
de hal les te kunnen gaan geven. Dit contract vangt per 1 april 2019 aan en is afgesloten voor de
duur van 3 jaar. Het bestuur heeft besloten om het contract vanuit Hodenpijl met Jan de Rook gelijk
te laten lopen hiermee.
Het aantal jeugdleden blijft helaas nog zakken en is teruggelopen tot circa 35 leden. We hopen dat
de mogelijkheid om binnen te kunnen lessen een positieve invloed heeft op het aantrekken van
jeugd. Het blijft uiteraard een punt van aandacht voor het bestuur en de vereniging.
Het bestuur doet onderzoek naar de mogelijkheden en de kosten voor vervanging van de
tennisbanen en de verlichting. Onder de leden is een enquête gehouden inzake de huidige
baansoort en de mogelijk nieuwe baansoorten. Dit punt komt later terug in deze vergadering.
Het bestuur doet ook onderzoek naar de mogelijkheden om over te gaan naar een kaartsysteem
zodat we met de ledenpas toegang kunnen krijgen tot het paviljoen. Ook hierover later meer.

5.

Financieel jaarverslag 2018

De penningmeester licht het financieel jaarverslag met behulp van een presentatie toe.
De opbrengsten van de kantine zijn gestegen waarbij de kosten van de inkopen zijn gedaald: op de
kantine exploitatie wordt hierdoor een goed resultaat behaald. Hulde hiervoor aan Sylvia van Geest.
De contributie opbrengsten zijn licht gedaald, dit als gevolg van de lichte daling van het aantal leden.
Het saldo van de BC inkomsten steeg ook door beperkte uitgaven voor de BC zelf. De
personeelskosten zijn gedaald als gevolg van de mindere inzet van vrijwilligers omdat onze
parkbeheerder langzaam maar zeker van zijn ziekte in 2018 herstelde. Door de investering in de
koffiemachine stegen de afschrijvingen. De algemene kosten stegen licht als gevolg van de aanschaf
van nieuwe software. De ziekengelduitkering vanwege de ziekte van de parkbeheerder heeft
gezorgd voor een eenmalige meevaller in 2018. We vormen een onderhoudsreserve voor het
paviljoen en de tennisbanen en daar voegen we weer 27.000 euro aan toe. Onder aan de streep
blijft ruim 29.000 euro over.
We hebben een serieus bedrag op de bank staan. Dit zal in 2019 en 2020 voor een belangrijke
gedeelte worden aangewend voor de aanleg van nieuwe banen en aanpassingen van de verlichting
(LED). De eigen bijdrage gebouwen en banen moet altijd in jaarrekening blijven staan i.v.m.
vordering gemeente bij stoppen vereniging.
6.

Verslag kascommissie

Kees Bouman en Karen Koop.
De bevindingen van de kascontrolecommissie worden door de penningmeester voorgelezen. De
eindconclusie luidt:
De commissie vindt dat de gepresenteerde cijfers in de ‘balans’ en de ‘staat van baten en lasten’ en
de uitgewerkte onderdelen hiervan een juist beeld geven van de huidige financiële positie van de
vereniging. Zij stelt dan ook de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid over het afgelopen boekjaar 2018.
Decharge wordt door de vergadering verleend.
7.

Vaststelling begroting 2019

De begroting 2019 is voorzichtig ingestoken met name qua opbrengsten van de kantine. Omdat het
bestuur een strenger deurbeleid nastreeft bij HO 2019 zal naar verwachting de kantine opbrengst
licht dalen, ook de verhoging per 1/1/2019 van de BTW bij gelijkblijvende kantineprijzen heeft een
negatieve invloed op deze opbrengsten.
Ook voor 2020 voorziet de penningsmeester vooralsnog geen redenen om de contributies te
verhogen. Op termijn zullen wellicht wel de kantine prijzen geïndexeerd worden.

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2019 welke sluit met een
exploitatieresultaat van nihil.
8.

Pauze

9.

Benoeming kascommissie

Karen Koop valt af. Kees Bouman gaat door. Barry Buis heeft zich aangeboden.
10.

Bestuursverkiezing

Michelle treedt af en is niet herkiesbaar. Helaas is zij vanavond niet aanwezig. Wij zullen haar op een
ander moment op passende wijze bedanken. Evi van Vondelen volgt Michelle op. Leden gaan
akkoord.
11.

Vaststellen contributie/donateurs bijdragen 2019

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

Verkiezing Technische Commissie

TC bestaat uit Niels Doomernik (voorzitter), Erik Simons, Marije Vermaat, Anouk Witmer, Monika
Borsboom, Marsha van Beek, Marvin Vermeer, Brent vd Engel, Kevin Bentvelzen en Anne-Sophie van
der Zalm. Anne Sophie van der Zalm stopt en in de plaats komt Anita Ruijgt
13.

Toelichting nieuwe banen, verlichting en kaartsysteem

Er is onlangs een enquête afgenomen onder de leden over verschillende baansoorten. Leden konden
stemmen naar welke baansoort de voorkeur uitging zodat we enig idee kregen wat er onder de
leden leeft.
Michel W. geeft een presentatie waarin aan de orde komt waarom we willen overgaan tot nieuwe
verlichting, een toegangssysteem en nieuwe banen. Hierin komen ook de bijbehorende kosten ter
sprake.
Tijdens deze vergadering vragen we aan de aanwezige leden of er voldoende draagvlak is zodat het
bestuur verder kan gaan met de voorbereidingen. De leden stemmen voor.
Later in het jaar organiseert het bestuur een bijzondere algemene ledenvergadering waarvoor alle
leden worden uitgenodigd en waar gestemd kan worden tot het al dan niet overgaan van Led
verlichting en nieuwe banen. De datum hiervoor moet nog worden bepaald.

14.

Rondvraag

Wim gaat met pensioen dit jaar. Komt er een opvolger?
Nee. Met de komst van nieuwe banen zal er ook een onderhoudscontract worden afgesloten. Wij
hopen voor het kleine onderhoud dat dan overblijft weer te mogen rekenen op de hulp van de
baanvrijwilligers. Sylvia zal alle voorkomende werkzaamheden in en rondom het paviljoen blijven
doen.
15.

Sluiting

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

