Verslag Algemene ledenvergadering HTV Ten Woude
16 maart 2015
1. Opening
Chris Sijbranda, voorzitter, opent om 20.05 uur deze ingelaste 46e ledenvergadering. De
voorzitter heet de 28 aanwezige personen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Marcella Rijkschroeff en Eloi Westerbaan zijn afwezig.
3. Presentatie Tennisschool Heerenveen
Helaas kan de presentatie niet doorgaan i.v.m. ziekte van Eloi Westerbaan.
4. Vaststellen verslag ALV 1 oktober 2014 jl.
Ter ieders informatie wordt medegedeeld dat in het weekend van 19 en 20 september op
ons park het finaleweekend van de Friesland Cup A-poule op Ten Woude georganiseerd.
De voorzitter, Chris Sijbranda, geeft aan dat het AED apparaat gemaakt en opgehangen is in
het halletje, zodat iedereen er in de zomer- en wintermaanden snel en gemakkelijk gebruik
van kan maken. Er is een contract gesloten met een bedrijf die het apparaat jaarlijks
controleert.
5. Jaarverslagen van de diverse commissies
De voorzitters van de verschillende commissies hebben een jaarverslag gemaakt van zijn of
haar commissie.
Belangrijke punten hierin waren:
•

De communicatie commissie geeft aan eind maart de nieuwe Ten Woude website te
willen presenteren.

•

De technische commissie geeft aan dat er heel veel teams hadden ingeschreven voor de
najaarscompetitie. Ook heeft Ten Woude een enorme stijging in jeugdteams die mee
doet aan de Worldtour gerealiseerd.

Dhr. Stegeman vraagt wat er met de opvolging van de parkcommissie gebeurt? De voorzitter,
Chris Sijbranda, geeft aan dat er geen vrijwilligers zijn opgestaan. Tot op heden hebben we
geen extra geld uitgegeven aan het parkonderhoud. Dhr. Stegeman geeft aan dat vrijwilligers
niet meer willen helpen door oud zeer vanwege de communicatie naar de parkcommissie
over de ballonhal.

6. Van de bestuurstafel
a. Herijking toekomstplan
Uit het toekomstplan van 2012-2015 zijn vele doelen gerealiseerd. O.a. een vernieuwde
kantine, bar, kleedkamers en terras. Er is LED verlichting gekomen boven de banen 3 t/m 6.
Er is een ballonhal aangekocht, waardoor de continuïteit in het wintertennis voor jeugd en
volwassenen is gewaarborgd.
In het nieuwe toekomstplan van 2015-2018 zal centraal staan dat bestuur en commissies
dichter bij elkaar zullen gaan staan. Een eerste stap is gemaakt door uitbreiding van het
bestuur.
b. Opvolging groundsman
Er is eind februari jl. afscheid genomen van Gerrit Elsinga door 60 leden.
Het zomerklaar maken van de banen zal worden gedaan door o.a. Jan Vermeulen. Hij zal 2
maanden een werkstage doen op onze vereniging.
Vanaf eind april mag de vereniging een nieuwe parkbeheerder aannemen. Tot die tijd
moeten we het parkbeheer met vrijwilligers doen. Eind april moeten we kijken wat de beste
opties zijn om het parkbeheer goed te organiseren.
Dhr. Snijders vraagt of Caparis of stagiaires een alternatief is voor de parkcommissie? Hier zal
zeker naar gekeken worden. Dhr. Dijkstra geeft aan dat we moeten waken voor een doorloop
van stagiaires.
Mevr. Sangers vraagt of een parkbeheerder ook verantwoordelijk is voor de schoonmaak van
de kantine. Het schoonmaken van kantine en het sanitair wordt gedaan door een
schoonmaakster.
7. Voorgestelde bestuursbenoeming
Riek Nauta en Vanessa Focke stellen zich voor en de vergadering heet beide van harte
welkom in het bestuur.
8. Jaarrekening 2014
Penningmeester, Tineke Müller, bespreekt de jaarrekening 2014 en de begroting voor 2015.
Het jaar 2014 is afgesloten met een positieve bate van € 6.889 welke volledig aan de
voorziening groot onderhoud is toegevoegd.
Dit resultaat ligt iets lager dan de bate die in 2013 is gerealiseerd.
Opvallende gegevens betreffende het boekjaar 2014:
• De contributie opbrengsten liggen lager dan begroot en ook lager dan de realisatie 2013.
Opmerkelijk gezien het feit dat het aantal leden in totaliteit iets is toegenomen.
Daarbij dient opgemerkt te worden dat het aantal junior leden is gestegen, maar het
aantal senior leden daarentegen is gedaald. Hierdoor is de opbrengst contributiegelden
sowieso lager dan 2013.

•

•

•

•

Er is niet helemaal aansluiting tussen de contributie opbrengsten 2014 en het aantal
leden in 2014. Dit staat ook als aandachtspunt vermeld in het verslag van de
kascommissie.
Sponsoring opbrengsten zijn in 2014 fors lager dan begroot in 2014 en gerealiseerd in
2013. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door het feit dat in 2014 alleen in geld ontvangen
sponsorgelden is verantwoord onder de sponsoropbrengsten. In 2013 en daarvoor is
soms ook in natura of kortingen onder sponsoropbrengsten geboekt. Dit principe is in
2014 losgelaten, omdat niet alle sponsorkortingen en in natura transacties zichtbaar zijn
voor de financiële administratie of zijn niet gemakkelijk in waarde uit te drukken.
Hierdoor krijg je toch al niet een volledig overzicht.
Anderzijds is het een feit dat steeds minder bedrijven bereid zijn geldbedragen te
sponsoren. De tendens is dat er meer in natura gedaan gaat worden, bijv. de gratis inzet
van de ijskar van PUUR bij festiviteiten op het park.
De opbrengst trainingen ligt lager dan begroot en lager dan de realisatie in 2013. Vanaf
oktober 2014 heeft Tennisschool Heerenveen de verantwoordelijkheid van de trainingen
overgenomen en daarmee ook de incassering van het lesgeld van onze leden.
De kosten onderhoud park ligt hoger dan begroot en ook hoger dan de realisatie in 2013.
Hierin zitten o.a. de loonkosten van Gerrit Elsinga. Zoals bekend is de subsidie op de
loonkosten van Gerrit in 2014 gestopt, waardoor de kosten in 2014 hoger zijn
uitgekomen dan in 2013.
Tot slot wordt medegedeeld dat er een stelselwijziging is toegepast in de verantwoording
van de opbrengsten winterpassen en verhuur ballonhal tijdens het winterseizoen. Het
bestuur heeft ervoor gekozen om de gehele opbrengst van de winterperiode (dus
oktober 2014 t/m. maart 2015) in de jaarrekening van 2014 op te nemen. Dit zorgt
ervoor dat je eenvoudiger en sneller inzicht krijgt in de opbrengsten van een
winterseizoen.

Dhr. Kuipers geeft aan dat hij het in 10 jaar afschrijven van de ballonhal niet verantwoord
vindt, wanneer de hal over 5 jaar vernieuwd moet worden.
Bob Dijksma, bestuurslid, legt uit dat een deel in 5 jaar afgeschreven moet worden, te weten
de halhuid, maar de de infrastructuur als gas, elektra, drainage zou je zelfs in 15 jaar kunnen
afschrijven. Daarom heeft het bestuur besloten te middelen en is gekozen voor een
afschrijvingstermijn van 10 jaar.
De begroting voor het jaar 2015 is gebaseerd op de realisatie van 2014. De kosten en
opbrengsten betreffende de trainingen komen echter niet meer in het plaatje voor, omdat
dit helemaal is overgenomen door Tennisschool Heerenveen.
De jaarrekening 2014 en begroting 2015 worden vastgesteld. De ALV en het bestuur bedankt
hiervoor penningmeester Tineke Müller!
9. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft de jaarrekening en verantwoording onderzocht. En gaf een positief
verslag aan de ALV.

10. Benoeming kascommissie
De kascommissie zal ook volgend jaar bestaan uit de heren Berend Woudstra en Jan Heijink.
11. Rondvraag
Er is geen rondvraag.
12. Sluiting
De voorzitter, Chris Sijbranda, bedankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een
borrel.

