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1. Opening
Chris Sijbranda, voorzitter, opent om 20.05 uur deze ingelaste 47e ledenvergadering. De
voorzitter heet de 21 aanwezige personen van harte welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Het bestuur heeft een brief van Bert Hoeksma ontvangen waarin hij aangeeft dat de
administratieve afhandeling van tennisschool Heerenveen naar de administratie van Ten
Woude na 5 jaar nog niet naar behoren gaat. Ook stipt Bert aan dat hij vindt dat het bestuur
Sjoerd Dijkstra, coördinator van de kantine commissie, te weinig heeft gesteund t.a.v.
houding/gedrag van trainer Remmelt Bosklopper. Het bestuur neemt deze brief serieus
waarna er een korte discussie plaatsvindt. Het bestuur zal deze punten meenemen in het
overleg met de Tennisschool bij de verlenging van het 1-jarige contract. Bert Hoeksma zal
voor de volgende bestuursvergadering worden uitgenodigd.
3. Vaststellen verslag ALV 16 maart 2015jl.
Het verslag wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
4. Van de bestuurstafel
- Sinds 1mei j.l. is Jan Vermeulen naar tevredenheid onze parkbeheerder.
- Half september j.l. werden de finales van de Friesland Cup op onze banen gespeeld. Het
gehele weekend waren er enorm veel toeschouwers om naar de prachtige wedstrijden te
kijken. Ten Woude handhaafde zich dit jaar weer door op de derde plaats te eindigen.
- De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich zorgen maakt over het tekort aan
vrijwilligers op cruciale plekken in onze vereniging.
5. Bestuursmutatie
Voorzitter Chris Sijbranda geeft na goedvinden van de vergadering de voorzitters hamer door
aan mevrouw Riek Nauta.
Riek Nauta bedankt Chris Sijbranda voor zijn enorme inzet voor onze vereniging in de
afgelopen 5 jaren. Ze stipt nog even aan wat er mede door Chris zijn inzet en expertise
gerealiseerd is.
6. Toekomstplan 2015 -2020
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 er continuïteit is gewaarborgd in het wintertennis voor
jeugd en volwassenen.
In het nieuwe toekomstplan van 2015-2020 zal o.a. centraal staan dat bestuur en commissie
dichter bij elkaar zullen gaan staan. Een eerste stap is hiervan gemaakt door uitbreiding van
het bestuur.

Ook zijn belangrijke actiepunten in het toekomstplan o.a. het vrijwilligersbeleid,
ledenwerving cq. het ledenbehoud, inzet van CIOS stagiaires en selectie-trainingsbeleid.
Het toekomstplan 2015-2020 staat op onze website.
7. Wervingsactie voor vrijwilligers
In de week van 12 t/m 18 oktober wordt er een wervingsactie gehouden. In deze week
worden leden gebeld of gevraagd om vrijwilligerswerk te gaan doen. Mocht deze actie
onvoldoende vrijwilligers opleveren dan is het zeker niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld de
contributie fors omhoog moet gaan.
8. Rondvraag
- Berthil Kuipers vraagt of er ook nagedacht wordt over een leuke (ontmoetings) plek met
ROOD/ORANJE baantjes voor kids b.v. tussen de kunstgras banen in.
Riek Nauta geeft aan dat daar zeker over nagedacht wordt (er is inmiddels al contact
geweest met de Tennis Foundation) maar dat dit een forse investering is.
Ellie Groot geeft aan dat er wellicht subsidies hiervoor zijn bij Ministerie van VWS.
- Bert Hoeksma vraagt of we in de toekomst naar een jaar lidmaatschap kunnen gaan.
Riek Nauta geeft aan dat het bestuur daar regelmatig over nadenkt, maar nog geen
standpunt heeft ingenomen.
- Ellie Groot vraagt of de straal uit de douches verbeterd kunnen worden. Die is nu te
zacht. Dit zal worden doorgegeven aan Jan Vermeulen.
- Gretha de Ruiter geeft aan dat de wc’s vernieuwd moeten worden. Riek Nauta geeft aan
dat de renovatie van de toiletten in de kantine voor deze winter op de rol staan.
- Jaap Jagt geeft aan dat in afzienbare tijd baan 1 t/m 4 vernieuwd moeten worden. Riek
Nauta geeft aan dat de reserveringen daarvoor jaarlijks plaatsvinden.
- Mevrouw Jannie Lageveen geeft aan dat ze zich 5 jaar geleden door het huidige bestuur
aan de kant geschoven voelde. De vergadering deelt het gevoel dat dat een vervelende
zaak is, maar we hopen met zijn allen in de toekomst van vele vrijwilligers gebruik te
mogen maken.
- Sipke van Dijk vraagt of Bob Dijksma per 1 januari 2016 stopt in het bestuur. Bob
bevestigt deze vraag.
- Gretha de Ruiter vraagt hoe het vertrek van Sjoerd Dijkstra ingevuld gaat worden.
De bedoeling is minimaal 2 á 3 leden te vinden die ieder een stukje van de taken op zich
moeten gaan nemen.

9. Sluiting
De nieuwe voorzitter,Riek Nauta bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.45
uur. Zij nodigt daarbij iedereen uit voor een borrel.

