ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 MAART 2020
Aanwezig bestuur: Michel Baggerman (voorzitter), Paul Flikweert (penningmeester), Saskia Ruigrok
(secretaris), Michel Witmer, Annet Zorge
Afwezig: Wally Keijzer
Aanwezig van de leden: 10 leden (zie aanwezigheidslijst)
1.

Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 10 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. De aanleg van de nieuwe banen en het vernieuwen van
de verlichting is gereed. Banen zijn inmiddels gekeurd en goedgekeurd. Zondag 15 maart a.s. gaan
we het nieuwe park op feestelijk wijze openen.

3.

Vaststellen notulen ALV 13 maart 2019

De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.

4.

Algemeen jaarverslag 2019

De voorzitter bedankt alle commissies en vrijwilligers voor hun inzet afgelopen jaar.
Het ledenaantal blijft redelijk op hetzelfde niveau als vorig jaar, waarbij het aantal jeugdleden helaas
nog steeds achterblijft en zelfs nog verder is afgenomen.
Het nieuwe systeem AllUnited is in gebruik genomen. Dit is voor iedereen nog even wennen. Met dit
alles in een programma kan de ledenadministratie, financiële administratie, barrooster, overzicht
vrijwilligers e.d. worden beheerd.
We hebben op 24 maart de open dag gehad.
Op 30 maart heeft de medewerkers dag plaatsgevonden. Het was weer een hele leuke avond voor de
vrijwilligers.

In april is er een nieuw toegangssysteem aangebracht voor de entree en de kantine. Middels de
KNLTB-pas kunnen leden toegang verkrijgen tot het paviljoen.
Op 27 juni heeft er weer een ladiesday plaatsgevonden.
Op 10 juli heeft de Bijzonder Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Hier werd gestemd voor
nieuwe LED verlichting en vervanging van de tennisbanen. In totaal waren 111 stemgerechtigden
aanwezig. Met betrekking tot de verlichting was er een unaniem besluit om akkoord te geven voor het
aanbrengen van LED verlichting. Met een overduidelijk aantal van 103 stemmen is de voorkeur en
goedkeuring uitgesproken om de banen te vervangen door “gravel plus”.
Onder leiding van de TC waren de clubkampioenschappen enkel en dubbel weer goed bezet en zijn er
veel mooie partijen gespeeld.
Het open toernooi was, zoals elk jaar, binnen een korte tijd weer vol. Het toernooi was in alle opzichten
een groot succes. Door hele goede onderlinge afspraken en inzet van wat extra beveiliging zijn alle
feestavonden zeer gezellig geweest en goed verlopen.
Op 14 oktober hebben we een afscheidsreceptie gehad inzake pensionering Wim Duijndam
Op 26 oktober heeft er een slottoernooi plaatsgevonden, wat is georganiseerd door Sylvia van Geest.
Wij hebben plannen om de speeltuin op te knappen. Hiervoor zal de bijdrage van de actie Rabo
ClubSupport worden ingezet om hierin bij te dragen.
Baco wordt een speerpunt voor 2020. Veel leden zeggen op het laatste moment af of komen niet
opdagen. Joop Arkesteijn vraagt wat het beleid hierop is. We geven aan dat dat er nog niet is, maar
daar wel over aan het nadenken zijn. Zolang er niets in de statuten staat vermeld kunnen we hier geen
financiële consequentie aan hangen.
Sylvia heeft een arbeidsovereenkomst gekregen en heeft nu de functie Paviljoen Beheerder.

5.

Financieel jaarverslag 2019

De penningmeester licht het financieel jaarverslag met behulp van een presentatie toe.
De opbrengsten van de kantine zijn licht gedaald door o.a. een hoger BTW percentage bij
gelijkblijvende kantineprijzen. De inkoopkosten zijn ook gedaald: op de kantine exploitatie wordt
hierdoor een goed resultaat behaald. Hulde hiervoor aan Sylvia van Geest. De contributie
opbrengsten zijn licht gestegen, dit als gevolg van de lichte stijging van het aantal seniorleden. Het

saldo van de BC inkomsten daalde licht door een lichte daling van het aantal BC leden. De
personeelskosten zijn gedaald als gevolg van de pensionering van onze parkbeheerder Wim
Duijndam. Door de investeringen in zowel boekjaar 2018 als 2019 stegen de afschrijvingen. De
onderhoudskosten stegen met name als gevolg van de kosten voor het onderhoud van inventaris. In
2018 was het onderhoud van de koffiemachine vanwege de aanschaf eenmalig gratis. De algemene
kosten daalden op velerlei fronten, van telefoon- tot administratiekosten. De ziekengelduitkering in
2018 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
28.000 euro aan toe. Onder aan de streep blijft uiteindelijk ruim 10.000 euro over.
We hebben een serieus bedrag op de bank staan. Dit zal in 2020 voor een belangrijk gedeelte
worden aangewend voor de aanleg van nieuwe banen en aanpassingen van de verlichting (LED). Het
totale investeringsoverzicht en hierbij behorende subsidiebijdragen geven in 2020 een verwachte
netto uitstroom van liquide middelen van 140.000 euro. Hiervoor zijn gelukkig ook omvangrijke
subsidies aangevraagd én verkregen. 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 Barry Buis.
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 2019.
Decharge wordt door de vergadering verleend.

7.

Vaststelling begroting 2020

De begroting 2020 is voorzichtig ingestoken met name qua opbrengsten van de kantine. Omdat het
bestuur een strenger deurbeleid nastreeft bij HO 2020 zal naar verwachting de kantine opbrengst
licht dalen.
Ook voor 2021 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 2020 welke sluit met een
exploitatieresultaat van nihil.
8.

Pauze

9.

Benoeming kascommissie

Kees Bouman stopt. Barry Buis gaat door. Er wordt nog iemand voor de kascommissie gezocht.

10.

Bestuursverkiezing

Wally Keijzer en Evi van Vondelen treden af en zijn niet herkiesbaar. Wally is vanavond niet
aanwezig. Wij zullen haar op een ander moment op passende wijze bedanken. Brigitte van Leeuwen
volgt Evi van Vondelen op. Leden gaan akkoord. Wij gaan op zoek naar de zevende bestuurslid.

11.

Vaststellen contributie/donateurs bijdragen 2020

Contributie wordt niet verhoogd. Binnenkort volgt automatische afschrijving. Mogelijk dat we in
2021 besluiten tot contributieverhoging.

12.

Verkiezing Technische Commissie

TC bestaat uit Niels Doomernik (voorzitter), Erik Simons, Anita Ruijgt, Marije Vermaat, Anouk
Witmer, Monika Borsboom, Marsha van Beek, Marvin Vermeer, Brent vd Engel, Kevin Bentvelzen en
Anne-Sophie van der Zalm. Erik Simons stopt. Er is nog geen opvolger.

13.

Rondvraag

Barry Buis geeft aan dat we trots mogen zijn op onze vereniging.
Petto merkt op dat hij het jammer vindt dat zo weinig leden de ALV bezoeken omdat er voor het
bestuur toch een hoop tijd in gaat zitten. Hij vraagt zich af of het een idee is om de kaderavond en
de ALV te combineren. Het bestuur geeft aan deze mogelijkheid te gaan onderzoeken.

14.

Sluiting

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

