Notulen Algemene Ledenvergadering 21 februari 2019.
Aanwezig:
39 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 189.
Minimaal moeten dus 19 stemgerechtigde leden aanwezig zijn en hieraan is ruim voldaan.
Afwezig met kennisgeving: 5 leden
Wietse Wierenga, Kees Kreikamp, Jan Tadema, Cor en Rita Versteeg.

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 digitaal 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 13 september van Joop van der Kuij, op 26
september van Marty van der Kraats en op 19 december van Len Bitterling, 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. 15 februari 2018
Pagina 2 – 7
Op de notulen zijn geen verdere opmerkingen.
De notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.



Jaarverslag secretariaat 2018
Pagina 8
Lammert Koenen geeft een korte toelichting op het verslag, gemiddeld heeft 1 op de 4
leden een AED cursus gevolgd zodat we een groot aantal leden hebben die met de
AED kunnen omgaan. Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen.
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris.



Jaarverslag ledenadministratie 2018
Pagina 9 – 11
Corrie de Jager geeft een korte toelichting op het verslag.
Zij vertelt dat het pasjes systeem van de KNLTB gaat veranderen. De nieuwe pasjes
zullen 2 jaar geldig blijven. Er zijn opmerkingen over het afhangen van leden die
hebben opgezegd maar nog mogen spelen tot 1 april. Dat werkt nu nog niet goed
maar wordt nog door de KNLTB opgelost. Er hangt wel op het bord een mededeling
wie dat zijn maar afhangen lukt niet. Tijdelijk (tot 1 april) zal een pasje worden
opgehangen die door de afgemelde leden gebruikt mag worden.
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Jaaroverzicht Jeugdcommissie 2018
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. Vanuit de JC zijn een paar leden met Jaap van Pelt naar
een KNLTB workshop geweest. Het doel van deze workshop was meer informatie te
geven van hoe je jeugdleden kunt werven maar ook hoe je ze langer binnen de club
kunt houden.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de JC.



Jaarverslag TC 2018
Pagina 13
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. Dit jaar is er een nieuwe sponsor voor de club en heeft het toernooi in maart
de naam Daka Metgensbleek Open gekregen. Verder zijn er geen opmerkingen, het
verslag wordt goedgekeurd met dank aan de TC.



Wintercompetitie 2018-2019
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.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan Henk en Hugo.



Parkcommissie 2018
Pagina 14
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 2018
Pagina 14
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.



Vrijwilligerscommissie 2018
Pagina 14
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. Soms is
het telefonisch contact met nieuwe leden moeilijk want een mobiel hebben wil niet
zeggen dat je makkelijk bereikbaar bent. 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.
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TVM Winterbridge 2017-2018
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. Er wordt ook op maandag bridge gespeeld en daar
kunnen nog best wat nieuwe leden bij die dan uiteraard ook op vrijdag kunnen
meespelen.
Op het verslag zijn geen verdere opmerkingen, het wordt goedgekeurd met dank aan
de Winterbridge.



Financiële toelichting 2018
Pagina 16 – 17
Astrid van Veldhuizen geeft een toelichting op het verslag.
Er zijn geen bijzondere dingen te melden, de ontvangsten en uitgaven zijn stabiel.
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 31-12-2018
Pagina 18
Op de balans zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.



Resultatenrekening 2018
Pagina 18
Op de resultatenrekening zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt
goedgekeurd met dank aan de penningmeester.



Overzicht activa en passiva 2018
Pagina 19
Op het overzicht zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.



Overzicht resultaten rekeningen 2018
Pagina 20 – 21
Op het overzicht zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.



Overzicht afschrijvingen 2018
Pagina 22
Op het overzicht zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.



Begroting 2019
Pagina 20 – 21
Op de begroting zijn geen verdere opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd met
dank aan de penningmeester.
Verslag Kascommissie
Pagina 23
De kascommissie, bestaande uit Greet Scholte en Edward Geus, heeft de jaarstukken
2018 gecontroleerd.
Wij stellen u voor het bestuur decharge te verlenen voor het in 2018 gevoerde
financiële beheer.
De vergadering gaat met applaus akkoord.
De KC wordt bedankt voor haar werk.
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4.

5.

Contributies 2019
Met positieve cijfers is het natuurlijk niet nodig een contributie te verhogen, dus daar wordt
niets aan gewijzigd.
Wel wordt de bijdrage van de competitieteams aangepast. Die bijdrage was 25,- euro per
team voor het hele jaar. Dat wordt gewijzigd in 15,- euro per team per deelname, dus bij
deelname aan 1 competitie is het goedkoper maar bij deelname aan de voorjaarscompetitie
en de najaarscompetitie wordt het wat duurder. Voor de junioren blijft de vereniging het
inschrijfgeld betalen.
Victor vraagt wat de meerwaarde is van die 15,- euro het gaat niet direct om het geld maar er
zijn ook geen extra dingen voor de competitiespelers. De competitie meespelen kost de
vereniging inschrijfgeld dus een bijdrage van die spelers is normaal. Het is voor het bestuur
ondoenlijk om bij alle competities aanwezig te zijn daarom is de huldiging naar de ALV
verplaatst. Na afloop van een competitie bijvoorbeeld een bbq organiseren of een andere
leuke activiteit moet niet door het bestuur opgezet worden maar door de competitiespelers
zelf. Onze VCL Irene en Josanne hadden al plannen om aan het einde van de competitie iets
te gaan organiseren en zullen daar mee verder gaan.
De beslissing om de contributie gelijk te houden wordt met applaus begroet.
Commissiesamenstellingen per 1-3-2019
Wijzigingen in commissies:
CvB
– Len Bitterling is overleden, Toon Zom heeft opgezegd, er zijn dus 2
vacatures waarvoor zich opgeven: Bob Borninkhof en Jan Geijsel
CC
– geen maar er is nog 1 vacature waarvoor Rob Klap zich opgeeft
CLL
– geen
JC
– gestopt zijn André van Keken en Jurien Koolen, toegetreden is Zare
Aprahamian
KC
– Greet Scholte is aftredend en Edward Geus is geen lid meer; Jan Geijsel
was reserve en wordt het 1e lid, Corrie Flederus geeft zich op en is het 2e lid,
Greet Scholte wil nog wel een jaar reserve zijn
PC
– geen
SC
– geen
TC
– Aart Wolfsen, Saskia Wolfsen en Mark van Houten zijn gestopt,
toegetreden zijn Dirk van Garderen en Esther de Graaff
VC
– geen
VCL
– Marian Blom en Petra Blom zijn gestopt, toegetreden zijn Josanne
de Maar en Irene Velthuis
Nieuwe samenstelling van de commissies:
CvB
– Jan van de Starre,Bob Borninkhof en Jan Geijsel
CC
– Peter Rossewij en Rob Klap
CLL
– Marian Gerritsen
JC
– Petra Hofman, Qunera von Banniseht, Shannon van Pelt,
Zare Aprahamian, Jaap van Pelt
KC
– Jan Geijsel Corrie Flederus en reserve Greet Scholte
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, Dirk van
Garderen, Esther de Graaf
VC
– Marian Gerritsen
VCL
– Josanne de Maar, Irene Velthuis
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 en herkiesbaar zijn Corrie de Jager, Corrie Flederus, Marian Gerritsen, Onno
Flapper en Astrid van Veldhuizen allen zijn 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
Na de vergadering zal een diaserie op de beamer worden getoond en wordt een toelichting
gegeven op de beelden.
Uit de vergadering komt de vraag of de leden in de toekomst kunnen meebeslissen over het
doorgaan met kunstgras of eventueel een andere speelgrond. Het antwoord is positief,
momenteel is het nog niet zeker of alles doorgaat maar zodra dat wel zo is zal in overleg met
de gemeente inspraak van de leden mogelijk zijn.

8.

Regels competitie spelen
Het voorstel vanuit het bestuur is:
In feite confirmeren we ons aan de KNLTB nieuwe norm van 1,3 baan per team. (dit was 1,5
baan per team)
Voor de alle KNLTB competities en de ITA competities gelden dezelfde voorwaarden.
Bepalend is het aantal teams dat thuis speelt.
Bij deelname van 1 team krijgen de deelnemers 1 x 1,3 baan = 1,3 baan
►dit wordt afgerond 2 banen. – geen probleem voor eventuele vrije spelers
Bij deelname van 2 teams krijgen de deelnemers 2 x 1,3 baan = 2,6 banen
► afgerond 3 banen. – zijn er geen vrije spelers dan mag de 4e baan gebruikt worden, komen
er later vrije spelers dan mag de set worden uitgespeeld en wordt daarna de baan
vrijgegeven.
Bij deelname van 3 teams krijgen de deelnemers 3 x 1,3 banen = 3,9 banen
► afgerond 4 banen. – bij 3 teams is er dus op de huidige locatie geen vrije baan
beschikbaar. Willen meer dan 3 teams gaan meedoen dan wordt er geloot wie afvalt.
*
Krijgen we in de toekomst 5 kunstgrasbanen dan is de 5e baan altijd voor de vrije
spelers want:
Bij deelname van 4 teams krijgen de deelnemers 4 x 1,3 banen = 5,2 banen
► afgerond 6 banen.
Die hebben we niet dus is het onmogelijk om 4 teams thuis te laten spelen en er zal 1 team
moeten worden uitgeloot.

*****
Na enige discussie over het baangebruik wordt door de voorzitter nog benadrukt dat we een
vereniging zijn voor vrije- en voor competitiespelers. Zolang we op het huidige park zitten
moeten we het doen met 4 banen en daarom wordt het volgende in stemming gebracht:
Voor de vrijdagavond mag de KNLTB voorjaars- en najaarscompetitie bij deelname van
3 teams 4 banen gebruiken
De stemming gebeurt bij handopsteking en iedereen is voor.
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*** vervolg Regels competitiespelen
Uiteraard volgt er dan een discussie over de zaterdag waar het ook wel eens volloopt met
competitiespelers. Het verschil met de vrijdag is dat het hier om een hele dag gaat waarop
vrije-spelers natuurlijk ook willen spelen na een week werken. Ook hier gaat het om de
voorjaars- en najaarscompetitie en normaal gesproken om maximaal 4x per competitie.
Voor de zaterdag wordt het volgende in stemming gebracht:
Op zaterdag mag de KNLTB voorjaars- en najaarscompetitie bij deelname van 3 teams
4 banen gebruiken gedurende maximaal 1 dagdeel (de middag)
De stemming gebeurt bij handopsteking en ook hier is iedereen voor.
Voorwaarde voor beide beperkingen van het vrij-spelen is dat de VCL van iedere competitie
een speelschema maakt waarin duidelijk per dag en tijd staat wanneer er competitie wordt
gespeeld en hoeveel banen ze gebruiken.
De benodigde banen worden in het afhangbord geblokkeerd voor vrij spelen en ook in de
webagenda vermeld.
*****
Daarnaast hebben we nog de TVM Wintercompetitie op vrijdagavond.
Dit is een competitie van onze eigen vereniging, ieder lid kan en mag hieraan meedoen.
Net zoals bij de clubkampioenschappen en andere open toernooien krijgen zij standaard 4
banen ter beschikking.
9.

Huldiging kampioenen uit het afgelopen jaar
Sinds vorig jaar een nieuw onderwerp op onze ledenvergadering.
Sportief gezien gaat het ook goed met onze vereniging. In het afgelopen jaar zijn er drie
teams kampioen geworden in de klasse waarin ze speelden. Jan Hille roept de teams naar
voren, zij krijgen een applaus waarna Onno de spelers een waardebon geeft die zij bij Daka
Sport op de Langestraat kunnen besteden.
De teams zijn:
Zondag 8&9 competitie
Ben Zandringa, Hanna Schoenmakers, Esther de Graaff, Rinske Wiersma
Vrijdag HD 4e klasse
Dick Galis,Jos van Empelen, Erik van Ommeren, Dirk van Garderen, Sjako van
Oostrom, Sjoerd de Jong, André van de Hoef, Henk van de Hoef
Vrijdag GD 3e klasse
André van der Wit, Annemieke Frie, Peter Rossewij, Marian Blom

10.

Rondvraag
Annemieke vraagt wat meer informatie over padel, vooral op internet is er veel te vinden.
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
Bij Kopenvoorjeclub kun je via internet bestellingen doen voor allerlei zaken waarbij de club
een spaarpremie krijgt. Dus login via www.metgensbleek.nl kies de website en bestel.

11.

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 dinsdag 18 februari 2020.
De diaserie wordt gestart.
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