Notulen Algemene Ledenvergadering
Datum: 23 maart 2016
Aanwezig: 18 leden
1. Opening
Riek Nauta opent om 20.10 uur de vergadering en heet de 18 aanwezige leden
welkom. De bestuursleden stellen zich kort voor.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Bert Rijpkema (coördinator kantinecommissie) benoemt de noodzaak om de
Instructie Verantwoord Alcoholgebruik te volgen als barvrijwilliger. Op de website
staat een instructie. Na het behalen ontvang je een certificaat en Ten Woude houdt
een registratie van geclassificeerden bij.
3. Goedkeuring en vaststelling verslag ALV van 6 oktober 2015
Het verslag van de vorige ALV d.d. 6 oktober 2015 wordt goedgekeurd en
vastgesteld.
4. Jaarverslagen commissies
De voorzitters van de verschillende commissies hebben een jaarverslag gemaakt van
zijn of haar commissie. Per commissies een aantal highlights:
a. G-tennis
Het aantal G-tennissers is toegenomen (nu 4 heren en 6 dames). Trainingen
verlopen gestructureerd. In juni 2015 hebben vijf G-tennissers meegedaan
aan de Special Olympics Regionale Spelen in Groningen. In 2016 zal er ook Gtennis in de winter plaatsvinden.
b. Kantinecommissie: Bert Rijpkema heeft onlangs de taken van Sjoerd Dijkstra
overgenomen. Er is vorig jaar een goede (bar)omzet gedraaid.
c. Activiteitencommissie: Geeske van Hooijdonk doet dit momenteel alleen. Ze
helpt bij alle activiteiten die er plaatsvinden. Ze regelt o.a. hapjes en prijsjes.
d. Jeugdcommissie: Er zijn 3 nieuwe commissieleden die de trainers
ondersteunen bij activiteiten en toernooien. Ondanks de wisseling in
samenstelling, is de JC voltallig.
e. Nieuwe Leden Commissie: De NLC stuurt altijd een brief naar ieder nieuw lid
met info die handig is om te weten. Er is een wisseling in de samenstelling
geweest. Komend jaar willen we een andere invulling geven aan de NLC.
f. WhozNext: dit is voor en door jeugd van 12 t/m 18 jaar. Dit loopt nu heel
goed. Op dit moment is een (laatste-jaar) CIOS’er de trekker.
g. Technische Commissie: Afgelopen jaar heeft deze nog gedraaid onder leiding
van Daan Coret. Dit is goed gegaan. De TC is nu geheel vernieuwd. Kees
Thomasson neemt het stokje van Daan over. De overdracht is niet geheel
gestructureerd gegaan. Daardoor kan het zijn dat er zaken nog niet zijn
opgepakt. Meld dit vooral, is het verzoek van Kees.
h. Clubkampioenschappen commissie: Bob Dijksma licht toe: het Ten Woude
Open toernooi nam in animo terug. Dit toernooi wordt in 2016 niet meer
georganiseerd. Bijna alle leden van de TW Open commissie zijn bereid
gevonden om zitting te nemen in de (nieuwe) CK commissie.

i.
j.

35+ commissie: Er is een wisseling geweest in de samenstelling. Men is thans
druk bezig met organisatie van het toernooi dat in juni plaatsvindt.
Communicatiecommissie: Ook hier is een wisseling in de samenstelling
geweest. Er zijn twee nieuwe commissieleden bij. Eentje met een grafische
achtergrond en eentje met een communicatieachtergrond. De commissie
werkt hard aan een uniforme manier van communiceren, zowel intern als
extern. Er ontstaat als het ware een huisstijl voor Ten Woude.

5. Jaarverslag van het bestuur
We hebben afgelopen jaar 10x vergaderd en 2x een ALV gehad. Er zijn veel
wijzigingen geweest, zowel binnen het bestuur als de commissies. Wij hebben
afscheid genomen van groundsman Gerrit.
Vernieuwd is onder andere de bar aan de binnenkant. Maar ook de kleedkamers zijn
vernieuwd.
Sinds 1 mei 2015 is Jan Vermeulen parkbeheerder.
In het najaar hebben we een wervingsactie voor vrijwilligers gehad. Dat heeft 30
nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
We zijn een CIOS leerbedrijf. Patrice coördineert dat. Het hele jaar zijn er 10 CIOS’ers
actief op en rond de banen (één van hen loopt met Jan Vermeulen mee). Het CIOS
helpt ook met het neerhalen van de ballonhal.
6. Jaarrekening 2015 + begroting 2016
Tineke Müller licht de jaarrekening toe. De liquide middelen zijn iets hoger
uitgekomen. De voorzieningen zijn nagenoeg gelijk gebleven door een klein plusje
onder aan de streep. We streven ernaar de liquide middelen naar het niveau te
krijgen van de voorzieningen. We voorzien voor de komende twee jaar geen grote
investeringen (dit hangt enigszins af van hoe de banen zich houden).
Sjoerd Dijkstra stelt een vraag over de hoogte van het subsidiebedrag aan de
tennisschool. Tineke en Riek lichten de opbouw toe.
Albert Kuipers vraagt in hoeveel jaren de ballonhal wordt afgeschreven. De ballonhal
wordt afgeschreven in 10 tot 15 jaar. Kuipers vraagt of dit reëel is. Het bestuur geeft
aan dat dit reëel is. Bob licht toe.
Sjoerd Dijkstra geeft aan dat de huurinkomsten voor de ballonhal lager zijn dan het
jaar ervoor, waardoor de ballonhal verlieslatend is. Bob licht toe. We nemen hiervoor
maatregelen. Zo is er een ballonhalcommissie in het leven geroepen die ervoor moet
zorgen de bezettingsgraad te verhogen. Daarnaast geeft de ballonhal ons als
tennisclub ook meer body en mogelijkheden. De hal waarborgt bijvoorbeeld de
continuïteit van tennis in de winter. We zijn een allround tennisclub.
Kees Thomasson zet vraagtekens bij de terminologie van de jaarrekening, zoals
‘ballonhal en toebehoren’ en ‘grasbanen en uitbreiding complex’. Wat valt
hieronder? Tineke geeft aan dat het goed is om opnieuw naar de terminologie kijken.
Jaap Jagt stelt een vraag over de voorzieningen. Dit wordt niet gedekt door de liquide
middelen. Het nettoresultaat is slechts € 580,00. Er wordt gediscussieerd over de
consequenties, bijvoorbeeld een contributieverhoging. In het najaar komt het
bestuur hiervoor met een voorstel. Daarnaast zijn er andere manieren om geld over
te houden onder aan de streep. Denk aan sponsoring, verhoging van (kantine)omzet,
verlaging van kosten. Maar dat de opbrengsten omhoog moeten, staat vast.

Sjoerd Dijkstra maakt nog een opmerking over de mogelijkheid om de Tennisschool
huur te laten betalen voor het gebruik van de banen. Het bestuur geeft aan dat het
gebruik van de banen is verdisconteerd in het lesgeld.
Bert Hoeksma benoemt dat lessers van buitenaf automatisch lid moeten worden.
Bestuur bevestigt dit, op een enkele uitzondering na (selectielid van andere
vereniging dat hier competitie komt spelen).
Tineke Müller licht de jaarrekening verder toe.
Werner Bosman (nieuwe ledenadministrateur) stelt een vraag over de discrepantie in
het ledenaantal: onze cijfers t.o.v. de KNLTB. Dit heeft te maken met
gezinscontributies, maar ook met verloop van afmeldingen/aanmeldingen gedurende
een kalenderjaar. Na alle plussen en minnen komt het wel uit. Bosman benoemt nog
het aantal storno’s en hoe hiermee om te gaan. Daarnaast is een aandachtspunt de
inning van de contributie. Dit wordt nu richting leden niet aangekondigd, maar dit
zou wel moeten. De inning moet wel op tijd (en niet eind maart), omdat je op tijd de
pasjes van de KNLTB moet ontvangen en ook de tijd moet hebben om achter de
storno’s/terugboekingen aan te gaan.
7. Verslag kascommissie
Jan Heijink ligt toe. De commissie heeft een goed verzorgde administratie
aangetroffen. De inning van de contributie is een punt van aandacht. Het bestuur zal
hierover een standpunt in moeten nemen. De penningmeester wordt hartelijk
bedankt voor haar uitstekende werk. Riek Nauta bedankt de kascommissie voor haar
goede werk.
8. Benoeming kascommissie
De huidige kascommissie heeft al twee jaar succesvol haar taken volbracht.
Gewoonlijk wijzigt deze commissie jaarlijks van samenstelling. Beide heren geven
echter aan graag hun werkzaamheden nog een jaar voort te willen zetten. De
vergadering stemt hierin toe.
9. Begroting 2016
Is besproken bij agendapunt 6.
10. Bestuursmutatie
Bob Dijksma en Tineke Müller treden beiden af en zijn niet herkiesbaar. Riek dankt
beiden voor hun inzet en de fijne samenwerking in de afgelopen jaren.
Als plaatsvervanger voor Bob heeft Ewald van der Werf zich kiesbaar gesteld. De
vergadering gaat akkoord met de toetreding van Ewald. Ewald stelt zichzelf voor.
Voor Tineke is helaas nog geen vervanger gevonden.
11. Van de bestuurstafel
Bert Hoeksma is afgetreden als ledenadministrateur en Werner Bosman neemt zijn
taken over.
Het damestoilet is tevens een invalidetoilet geworden. We willen toegankelijker zijn
voor iedereen. Afgelopen jaar is ook het dak vernieuwd.
Op 2 april start het nieuwe tennisseizoen met een Openingsdag. We organiseren dan

onder andere een Openingstoernooi. Patrice vertelt hier iets over.
Riek meldt dat we volgend jaar mee willen doen aan NL Doet.
Er doen dit jaar 54 teams mee aan de voorjaarscompetitie!
Het parkeerterrein aan de Binnenweg is vandaag voorzien van een laag freesasfalt.
Ook zijn de bermen geëgaliseerd. Verder is de verlichting beter geworden en er komt
bewegwijzering naar ons complex.
Samen maken we Ten Woude!
12. Rondvraag
Elly Groot vertelt over de collecteweek van het Fonds Gehandicaptensport. Dit start
in de week van 10 april. Elly vraagt of in deze week er ook een collectebus op de bar
mag staan. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Werner Bosman heeft nog een vraag over de administratie/mappen in de
bestuurskamer. Hij stelt voor om dit eens op te schonen gezien de hoeveelheid en de
verjaring. Dit is een aandachtspunt voor het bestuur.
Kees Thomasson heeft twee opmerkingen. Een: kan het parkwachtrooster ook op de
website (zoals ook het baanrooster)? Dat kan. Vanessa Focke pakt dit op met de
communicatiecommissie. Ook geeft Kees aan dat hij op de website onvoldoende
contactgegevens kan vinden van het bestuur. In ieder geval geen telefoonnummer.
Hier wordt aandacht aan besteed door het bestuur.
Riek Nauta ligt de komst van de KNLTB ClubApp voor leden toe. Wij mogen als een
van de eerste verenigingen hierop over.
Sjoerd Dijkstra stelt voor om naar een jaarabonnement te gaan en de contributie met
een paar tientjes te verhogen. Het bestuur heeft hier al meerdere malen over
gesproken maar nog geen standpunt ingenomen.
13. Sluiting
Rond 22.00 uur sluit Riek Nauta de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar
aanwezigheid en inbreng.

