Notulen Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018.
Aanwezig:
34 stemgerechtigde leden volgens ingevulde en getekende presentielijst
Volgens de statuten moet 10% van de stemgerechtigde leden op de ALV aanwezig zijn om
rechtsgeldige beslissingen te kunnen nemen.
Het aantal stemgerechtigde leden is 201.
Minimaal moeten dus 21 stemgerechtigde leden aanwezig zijn en hieraan is ruim voldaan.
Afwezig met kennisgeving: 10 leden
Wietse Wierenga, Len Bitterling, Toon Zom, Jan van der Starre, Friek Herfst, André van der Wit, Greet
Scholte, Corrie Kreikamp, Irene Lemaire en Henk Wekking.

1.

Opening en mededelingen
De voorzitter Jan Hille Noordhof opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen
hartelijk welkom.
Op de agenda zijn geen opmerkingen of aanvullingen zodat deze verder gevolgd zal worden.
De commissieleden worden uitgenodigd om hun werk toe te lichten als het verslag aan de
orde komt.
Deze vergadering wordt elektronisch opgenomen om het maken van de notulen te
vergemakkelijken en om genomen besluiten terug te kunnen luisteren. Zodra de notulen zijn
goedgekeurd wordt het bestand gewist.
De voorzitter memoreert nog aan het overlijden op 23 december van Albert Flederus, op 8
maart van Riet van der Veer en op 24 februari van Aad van der Werf, waarvoor een minuut
stilte in acht wordt genomen.

2.

Ingezonden stukken
Bij het secretariaat zijn geen stukken voor deze vergadering binnengekomen.

3.

Jaarverslag, afhandeling volgens de indeling op pagina 1
•

Notulen van de ALV d.d. 23 februari 2017
Pagina 2 – 7
Op pagina 2 merkt Bob Borninkhof ter verduidelijking op dat het hier het huisje in de
speeltuin bedoeld wordt.
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.



Jaarverslag secretariaat 2017
Pagina 8
Lammert Koenen geeft een korte toelichting op het verslag, op het verslag zijn geen
verdere opmerkingen,
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.



Jaarverslag ledenadministratie 2017
Pagina 9 – 11
Corrie de Jager geeft een korte toelichting op het verslag.
Zij vertelt dat meer afmeldingen zijn geweest van JSF-leden dan anders en ook de
oudere jeugd vertrekt vaak. Soms naar een andere tennisvereniging maar soms gaan
ze ook een andere sport doen. Victor Viveen vind de daling zorgelijk en vraagt wat we
hieraan gaan doen. Irene Velthuis vraagt of de sportmarkt misschien zinvol is voor
ledenwerving. Marian Gerritsen is daar heen geweest om te kijken maar vond de
presentatie ongeschikt om daar als vereniging aan ledenwerving te gaan doen. Aart
Wolfsen zegt dat flyeren in de nieuwe woning wel zinvol kan zijn.
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Het bestuur heeft in de planning al een opendag staan. Die houden we op dinsdag 20
maart in de avond voor senioren en op woensdagmiddag 21 maart voor de junioren.
De posters hiervoor worden al gemaakt. Die zullen we gebruiken om te gaan flyeren in
Liendert en de omliggende wijken specifiek in huizen die de laatste paar jaar gebouwd
zijn. De voorzitter vraagt wie wil meehelpen met flyeren, Er melden zich spontaan 8
leden aan die mee willen helpen. Marian zal de namen noteren zodat we met hen
contact kunnen opnemen als de flyers klaar zijn.
Daarnaast plaatsen we een advertentie in de plaatselijke krant en hangen een poster
bij de Groene Stee, Jumbo en andere mogelijke locaties.
Ook aandacht via Faceboek of Twitter e.d. kan mogelijk meehelpen om leden te
trekken.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen en het wordt goedgekeurd met dank
aan de ledenadministratie.


Jaaroverzicht Jeugdcommissie 2017
Pagina 12 – 13
Qunera von Bannisseht geeft een korte toelichting op het verslag.
In de JC zijn een paar leden die zelf niet tennissen maar daar wel aan meewerken
omdat hun kinderen lid zijn.
Johan de Jeger vraagt aan haar of het mogelijk is om bij competitie te zorgen dat de
meekomende ouders gelijk koffie of een ander drankje kunnen nemen. Nu komt de
bardienst vaak om 10 uur terwijl de ouders al voor 9 uur aanwezig zijn. Dat is niet
representatief naar de bezoekers. Het bestuur heeft binnenkort overleg met SK'93 en
Qunera zal naar deze vergadering gaan om dit te bespreken.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de JC.



Jaarverslag TC 2017
Pagina 13 – 14
Famke Stegenga geeft een toelichting op het verslag.
De TC organiseert ieder jaar 2 toernooien, het Metgensbleek Open en het Regenboog
toernooi. Er is steeds een goede bezetting en de toernooien zijn zonder problemen
verlopen. Eind maart is weer het Metgensbleek Open toernooi waar iedereen nu weer
voor kan inschrijven.
Verder zijn er geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de
TC.



Wintercompetitie 2017-2018
Pagina 14
Henk van de Hoek geeft een toelichting op het verslag.
De Wintercompetitie is al jaren een succes en ook nu weer volgeboekt tot en met eind
maart met 29 teams.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan Henk en Aart.



Parkcommissie 2017
Pagina 15
Kees van der Veer geeft een toelichting op het verslag.
In afwachting van de nieuwe ontwikkeling in Liendert en de mogelijke verhuizing wordt
natuurlijk wel onderhoud gedaan maar worden geen grote investeringen gepland.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de PC.



Jaarverslag Commissie Lief & Leed 2017
Pagina 15
Marian Gerritsen geeft een korte toelichting op het verslag. Aan alle bijzondere
gelegenheden die haar ter oren komen wordt aandacht besteed. Dat wordt altijd erg
gewaardeerd, dus heb je iets te melden geef het dan ook aan haar door.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het wordt goedgekeurd met dank aan
de CLL.
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Vrijwilligerscommissie 2017
Pagina 15
Marian Gerritsen geeft een korte toelichting op het verslag.
Alleen namen van vrijwilligers op een lijst zetten werkt niet echt. Als een lid iets wil
doen moet er ook op korte termijn iets zijn waaraan hij /zij kan meewerken. Het was
ook goed om te merken dat commissies zelf leden aanspreken om mee te helpen aan
activiteiten. Bij telefonisch contact met nieuwe leden wordt nu ook gevraagd naar het
beroep van de persoon want dat kan een indicatie geven wat voor soort
vrijwilligerswerk passend kan zijn.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het wordt goedgekeurd met dank aan
de VC.



TVM Winterbridge 2016-2017
Pagina 15
Corrie Flederus geeft een toelichting op de winterbridge.
Cees Mackaay organiseert ieder jaar de winterbridge. Hij zorgt dat alles goed verloopt
en het is ook altijd erg gezellig.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het wordt goedgekeurd met dank aan
de Winterbridge.



Financiële toelichting 2017
Pagina 16 – 17
Astrid van Veldhuizen geeft een toelichting op het verslag.
Corrie Flederus had de financiën goed bijgehouden waardoor zij in een gespreid bedje
kwam. De energiekosten zijn gedaald, de vervanging van de lampen op de banen
door ledlampen is hiervan de belangrijkste oorzaak. Voor de rest zijn er eigenlijk geen
bijzondere dingen te melden. Alles was blijkbaar duidelijk want er waren ook geen
vragen.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.



Balans per 31-12-2017
Pagina 18
Op de balans zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.



Resultatenrekening 2017
Pagina 18
Op de resultatenrekening zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt
goedgekeurd met dank aan de penningmeester.



Overzicht activa en passiva 2017
Pagina 19
Op het overzicht zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.



Overzicht resultaten rekeningen 2017
Pagina 20 – 21
Op het overzicht zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.



Overzicht afschrijvingen 2017
Pagina 22
Op het overzicht zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.



Begroting 2018
Pagina 20 – 21
Op de begroting zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.
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Verslag Kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Toon Zom en Greet Scholte, heeft de jaarstukken
2017 gecontroleerd.
De ontvangsten en uitgaven weren steekproefgewijs gecontroleerd. De uitgaven
waren door deugdelijke bewijzen gedekt.
De balans geeft een reële voorstelling van de bezittingen en schulden van de
vereniging weer.
Wij stellen u voor het bestuur decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde
financiële beheer.
De vergadering gaat met applaus akkoord.
De KC wordt bedankt voor haar werk.
Na 2 jaar lid te zijn geweest van de Kascommissie is Toon Zom aftredend en als
opvolger komt Edward Geus die al reserve was. Statutair moet er ook een reserve zijn
en hiervoor geeft Jan Geijsel zich op waardoor de nieuwe Kascommissie compleet is.

4.

5.

Contributies 2018
Met positieve cijfers is het natuurlijk niet nodig een contributie te verhogen, dus daar wordt
niets aan gewijzigd.
Wel gaan we beginnen met aan de competitieteams een kleine bijdrage te vragen. Tot nu toe
werd het inschrijfgeld helemaal door de vereniging betaald maar in dit jaar zullen we aan alle
competitieteams een bijdrage vragen van 25,- euro per team. Het is ook meer in
overeenstemming met wat andere verenigingen doen. Voor de junioren blijft de vereniging het
inschrijfgeld betalen.
Het voorstel om de contributie gelijk te houden wordt met applaus begroet.
Commissiesamenstellingen per 1-3-2018
Wijzigingen in commissies:
CC
– Jeffrey Gijtenbeek is gestopt waardoor 1 vacature is
JC
– Marianne Versloot en Marian Kes stoppen, nieuw André van Keken
en Michel ter Rele
KC
– Toon Zom is aftredend en Edward Geus treed toe, nieuwe reserve is Jan
Geijsel
TC
– Wendy de Jager stopt en er zijn 2 nieuwe leden: Saskia Wolfsen en
Mark van Houten
VCL
– Tessa de Haan gaat stoppen
Nieuwe samenstelling van de commissies:
CvB
– Len Bitterling, Jan van de Starre, Toon Zom
CC
– Peter Rossewij
JC
– Petra Hofman, Qunera von Banniseht, Shannon van Pelt,
Jurien Koolen, André van Keken, Jaap van Pelt
KC
–,Greet Scholte en Edward Geus, reserve Jan Geijsel
PC
– Kees van der Veer
SC
– vacant
TC
– Henk van de Hoef, Erik van Ommeren, Sharon Agenant (secr.MO),
Famke Stegenga (secr R), Marie-Catherina Houkes, Aart Wolfsen, Saskia
Wolfsen en Mark van Houten
VC
– Marian Gerritsen
VCL
– Marian Blom, Petra Blom
Er wordt gevraagd of er leden zijn die de open plaats in de VCL willen bezetten. Volgend jaar
zijn ook de andere 2 leden aftredend en we hebben dus dringend nieuwe leden nodig die de
vcl-cursus gaan doen. Irene Velthuis wil het in overweging houden, zij zal ook contact
opnemen met de huidige VCL's voor informatie over het werk.
Alle commissies worden door de voorzitter bedankt voor hun werkzaamheden en de nieuwe
samenstelling wordt onder applaus goedgekeurd door de vergadering.
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6.

Bestuurswisselingen
Aftredend zijn de voorzitter Jan Hille Noordhoff en de secretaris Lammert Koenen. Beiden
stellen zich herkiesbaar. De aanwezigen laten met applaus zien dat zij instemmen met de
verlenging van hun functie voor een periode van 2 jaar.

7.

Mededelingen over de wijk Liendert
Er zijn verschillende besprekingen geweest met de gemeente. Dat is meestal samen met de
handbalvereniging en de jeu de boules. Tijdens een bijeenkomst zijn verschillende
opstellingen gemaakt van een mogelijke indeling van het nieuwe sportpark. Er wordt een
kopie van de opstellingen uitgedeeld waarbij uiteindelijk is gekozen voor optie A als de meest
ideale indeling. In dit plan staat de indeling van het park zonder dat er indelingen van de
gebouwen zoals kantine e.d. is uitgewerkt. In principe gaat iedere vereniging er niet op
achteruit en houdt dezelfde accommodatie. De verdere procedure kan nog best 2 jaar duren.
Over het met 3 verenigingen houden van 1 kantine is nog geen overeenstemming, daar zal
dus nog verder over vergaderd gaan worden. Aart Wolfsen vraagt of het niet wenselijk is om
voor de tennis een aparte kantine te hebben. Als de aanwezige leden hierover gepolst worden
zijn er weinig voorstanders, dit is natuurlijk nog geen officiële stemming.
Er is een mail van de gemeente die door Jan Hille wordt voorgelezen.
***
Beste mensen,

Hierbij een update van de stand van zaken omtrent de ontwikkelingen van zwembad
Liendert.
Eerder heb ik gemeld dat in februari het college een voorkeursscenario zou vaststellen.
Het scenario met verplaatsing van sport heeft hier intern nog steeds de voorkeur. Met
dit scenario kunnen aanzienlijk meer woningen gerealiseerd worden.
Ik heb echter nog geen akkoord op het financiële plaatje dat bij dit scenario hoort. Om
die reden is het besluit door het college over het voorkeursscenario uitgesteld en kan ik
hierover helaas nog geen zekerheid geven.
De afgelopen week heb ik opdracht gekregen om in overleg met de Alliantie het
scenario met verplaatsen van sport concreter uit te werken, zodat we de kosten en
opbrengsten nauwkeuriger kunnen ramen. En om in overleg met de Alliantie op zoek
te gaan naar een betere dekking voor de kosten van verplaatsing van sport.
Pas als dat afgerond is, zal het college haar voorkeur middels een besluit vastleggen.
Waarna ik de buurt kan informeren over het gekozen scenario. Dit zal allebei pas na de
gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn.
De stappen die ik zal nemen, tot aan besluitvorming door college, zijn:
– Het woonprogramma concreter maken met de Alliantie, met bijbehorende kosten en
opbrengsten.
– Het verplaatsingsmodel voor sport concreter maken, in overleg met jullie (de
sportclubs). Hiervoor neem ik binnenkort contact met jullie op.
– Eind maart de buurt informeren over de start van de sloop van het zwembad en
tijdelijk beheer van de locatie. (informeren van de buurt over een door het college
vastgesteld scenario, zal dus later zijn).
Bovenstaande kunnen jullie gebruiken in jullie communicatie met de leden.
Mochten hier nog vragen over zijn, dan hoor ik het graag!
Vriendelijke groeten,
Antje Kingma

*** (einde citaat)
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Jan Hille vult nog aan dat tijdens de bespreking met de gemeente door Lammert is
aangevoerd dat er een overeenkomst is dat wij de grond kunnen kopen voor 11 euro per m2,
er is bij de gemeente naar de brief gezocht maar zij hebben niets kunnen vinden. Gelukkig
hebben wij die wel in ons archief en aan Antje is hiervan een kopie verstrekt.
8.

Huldiging kampioenen uit het afgelopen jaar
Dit is een nieuw onderwerp op onze ledenvergadering.
Sportief gezien gaat het ook goed met onze vereniging. In het afgelopen jaar zijn er vijf teams
kampioen geworden in de klasse waarin ze speelden. Jan Hille roept de teams naar voren, zij
krijgen een applaus waarna Astrid samen met Onno de spelers een waardebon geven die zij
bij Daka sport op de Langestraat kunnen besteden.
De teams zijn:
Vrijdagavond heren dubbel 17+
Teamcaptain Jaap Meijers met Ron ter Rele, Michel ter Rele, André van
de Wit en Gertjan Meijers
Vrijdagavond heren dubbel 35+
Teamcaptain Dick Galis met Jos van Empelen, Erik van Ommeren,
Dirk van Garderen, Sjako van Oostrom en Henk van de Hoef , Sjoerd
de Jong, André van de Hoef
Zaterdag dames 3e klasse 17+
Teamcaptain Marie-Catherine Houkes met Josanne de Maar, Irene
Velthuis, Marjolein Smit, Annemieke den Boer en Nienke Wolthuis
ITA heren
Teamcaptain Lammert Koenen met Bob Borninkhof, Jan van den
Brink, Jan Tadema, Barend van Veen
Najaarscompetitie zaterdag 2e klasse heren 17+
Teamcaptain Victor Viveen met Jan van den Brink, Ronald van Heiningen,
Johan de Jeger, Mathijs van Londen, Frits Sterenberg, Aart Wolfsen,
Marvin Wolfsen

9.

Rondvraag
Er wordt gevraagd: Als er iets georganiseerd wordt moet daar altijd toestemming van het
bestuur voor worden gevraagd? Als er kosten door de vereniging gedragen moeten
worden is altijd toestemming van de penningmeester nodig. Iets organiseren wat door
de deelnemers wordt betaald kan maar als er bij banen gebruikt worden moet er wel
minimaal 1 baan beschikbaar blijven voor leden die vrij willen spelen.
Corrie Flederus sprak met andere leden over de opkomende bloembollen langs het hek. Zij
zouden het leuk vinden om dat stuk bijvoorbeeld het Albertpad te noemen en daar een
naambord voor te maken. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Vanuit het bestuur zijn we op zoek naar:
* een bestuurslid voor communicatie via internet/website e.d.
* een lid voor de Sponsorcommissie met contacten bij bedrijven
Astrid brengt naar voren dat de 2 Corrie's al sinds 2003 in het bestuur zitten en veel van hun
tijd aan de vereniging besteden. Zij heeft een presentje voor beiden gekocht en de
vergadering bedankt hun voor het werk met applaus.

10.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde wordt iedereen bedankt voor zijn / haar aanwezigheid en sluit
Jan Hille de vergadering waarna iedereen nog een consumptie kan nemen.
De volgende ALV wordt gehouden op donderdag 21 februari 2019.
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