Notulen ingelaste 49e Algemene Ledenvergadering
Datum: 13 oktober 2016
Aanwezig: 47 leden (inclusief bestuur)
Bestuur: Riek Nauta ( voorzitter), Vanessa Focke (secretaris), Ewald van der Werf
(penningmeester), Patrice Berger, Marcella Rijkschroeff
Afwezig met kennisgeving: Gretha de Ruiter, Hellen Visser, Bert Rijpkema, Janke Kooijman,
Aukje en Rinus Weima en Annemieke Brandenburg.
1. Opening
De voorzitter (Riek Nauta) opent om 20.07 uur deze ingelaste 49e Algemene
Ledenvergadering en heet de aanwezige leden welkom. Voor een ALV met een
voorgenomen statutenwijziging is onvoldoende quorum aanwezig. Om die reden
wordt ALV1 gesloten en ALV2 geopend. De bestuursleden stellen zich kort voor.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Riek noemt wie zich met kennisgeving heeft afgemeld. Er zijn verder geen ingekomen
stukken of mededelingen.
3. Goedkeuring en vaststelling verslag ALV van 23 maart 2016
Dit verslag is verzuimd op de site te zetten bij de uitnodiging voor deze ALV. Een flink
aantal exemplaren wordt uitgedeeld.
Op volledige voorlezing van het verslag van de vorige ALV d.d. 23 maart 2016 wordt
geen prijs gesteld en daarom wordt het verslag puntsgewijze kort besproken.
Vanuit de vergadering komen twee vragen. Piet Borger vraagt naar het besluit dat de
kascommissie onveranderd wordt voortgezet (punt 8). Riek licht toe hoe tot dit
besluit is gekomen. De vergadering wilde niet het voorgestelde pad bewandelen van
twee leden en een derde lid dat als reserve-inkomend lid fungeert. De vergadering
wilde dat de huidige twee kascommissie leden hun werk nog een jaar zouden
voortzetten.
Joop Peffer vraagt naar de inning van de contributie als punt van aandacht (punt 7).
Riek licht toe dat er een aantal leden het lidmaatschap nog niet had betaald.
Inmiddels heeft de ledenadministrateur dit met succes opgepakt. De club heeft geen
wanbetalers meer.
Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd en vastgesteld.
4. Wijziging statuten en aanpassing huishoudelijk reglement
Jaap Jagt stelt voor punt 4 en 5 van de agenda om te draaien. Riek licht toe waarom
wij bewust voor deze volgorde gekozen hebben.
Vervolgens worden er papieren uitgedeeld met daarop het voorstel tot wijziging van
de Statuten, de aanpassing van de contributie (inclusief overzicht van de huidige en
nieuwe contributies en entreegeld) en aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.
Op voorstel van Bertil Kuipers zullen we na de Statuten wijziging eerst de aanpassing
van het Huishoudelijk Reglement aan de vergadering voorleggen en als laatste de
contributie aanpassing.

Het bestuur doet een voorstel aan de ALV tot het wijzigen van artikel 8 lid 5 van de
Statuten. De oude versie luidt:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één april tot en met dertig
september; voor de periode van één oktober tot en met dertig maart kan een aparte
contributie worden geheven.
Voorstel nieuwe versie:
De contributie geeft een speelrecht dat loopt van één januari tot en met
eenendertig december.
Het bestuur geeft onder meer als redenen aan dat tennis niet meer alleen een
zomersport is, maar het hele jaar kan worden gebezigd, dat wij het onze leden
eenvoudiger willen maken het hele jaar te kunnen spelen en dat met het nieuwe
systeem een betere controle mogelijk is.
45 leden stemmen VOOR de statutenwijziging. Slechts 2 leden stemmen TEGEN.
De voorzitter verklaart het voorstel voor aangenomen.
Aanpassing huishoudelijk reglement
Artikel 2 van het Huishoudelijk Reglement, met betrekking tot het te wijzigen
gedeelte, luidt nu:
De leden zijn verplicht de contributie voor het speelrecht van een april tot en met
dertig september en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen vóór het
desbetreffende verenigingsjaar.
Dit wordt:
De leden zin verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te
voldoen aan het begin van het desbetreffende verenigingsjaar. De automatische
incasso hiertoe zal ieder jaar op of omstreeks 25 januari plaatsvinden.
Een ruime meerderheid van de vergadering gaat akkoord met de aanpassing.
De voorzitter oordeelt vervolgens dat het voorstel is aangenomen.
5. Voorstel tot aanpassing contributies en inschrijfgeld
Riek Nauta neemt het voorstel tot aanpassing van de tarieven door.
Kees Thomasson rekent ons voor dat het huidige voorstel tot verhoging meer
oplevert dan nu de opbrengst van winterpassen doet (170 leden + 20 niet-leden).
Het vervallen van de winterpas zou een verhoging betekenen van plm. € 21,00 (190
leden x € 65,00 / plm. 600 leden). Een dergelijke verhoging is alleen terug te zien bij
de jongste jeugdcategorie. Riek licht toe hoe we tot de verschillende verhogingscategorieën zijn gekomen. Het bestuur heeft het doorgerekend, er is rekening
gehouden met 10% opzeggingen en het is ook gebaseerd op de uitkomsten van het
ledentevredenheidsonderzoek.
Er wordt gediscussieerd over de capaciteit van de banen. De vergadering verwacht
dat er (in de winter) onvoldoende baancapaciteit zal zijn indien overgegaan wordt tot

een jaarlidmaatschap.
Albert Kuipers stelt het volgende voor: proefondervindelijk moet blijken of verhoging
in combinatie met een jaar speelrecht nadelige gevolgen heeft voor de
baancapaciteit. De vergadering stemt toe met voorgestelde verhogingen, mits het
bestuur ontvankelijk is voor vervanging van 2 tot 4 gravelbanen door winterharde
banen voor de start van het nieuwe tennisseizoen (voorjaar). Het bestuur is hier
zeker ontvankelijk voor, maar de tijdspanne is onhaalbaar. De voorzitter stelt voor
een commissie in het leven te roepen die de ontwikkelingen monitort en een
voorstel doet indien inderdaad blijkt dat er onvoldoende baancapaciteit is. Tevens zal
er dan een keuze voor de ondersoort gemaakt moeten worden.
Een meerderheid van de vergadering is het eens met het voorstel tot verhoging van
de contributies met genoemde bedragen.
De voorzitter oordeelt vervolgens dat het voorstel is aangenomen.
6. Resultaten Ledentevredenheidsonderzoek juni 2016
Marcella presenteert de resultaten van het Ledentevredenheidsonderzoek.
Ongeveer de helft van de aanwezigen heeft deze zomer de vragenlijst ingevuld.
7. Bestuur vacatures
Marcella heeft dit kort aangestipt bij het presenteren van de resultaten van het
ledentevredenheidsonderzoek. Openstaande vacatures zijn op dit moment nog:
algemeen bestuurslid, penningmeester, sponsorcommissie en ledenadministrateur.
8. Rondvraag
Manja van Meerloo:
- geeft aan dat de douchekoppen niet veel water geven.
- graag aandacht voor de schoonmaak
- pleit dat elk lid een bardienst moet draaien en niet alleen competitieteams
- diverse lampjes boven de tafels doen het niet meer; a.u.b. fittingen vervangen
Riek bedankt haar voor de punten en zal dit met de betreffende personen bespreken.
Riek geeft aan dat men nieuwe leden zeer zeker kan vragen mee te draaien in het
bardienstrooster. De verplichting voor de huidige leden kan worden meegenomen in
de volgende ALV (artikel 8 lid 6 Statuten).
Jannie Steen: wenst graag grotere douchehaken in de kleedkamers.
Riek zal dit met Jan Vermeulen opnemen.
Hemme Steen: vraagt hoe het komt met de ballonhal wanneer deze straks vervangen
moet worden.
Riek zegt dat dit valt onder de financiële stukken die op de voorjaars ALV worden
besproken.
Piet Borger: heeft begrepen dat er geen bardienst is voor de dinsdagmiddag
competitie in het voorjaar. Siebe Homminga licht dit toe en geeft aan dat het juist
uitstekend geregeld is.

Elly Groot: als supporter van BOB voldoet onze club aan alle vier de eisen (waaronder
het volgen en registreren van barvrijwilligers die de Instructie Verantwoord Alcohol
schenken gevolgd hebben). We zijn daarmee een van de 15 sportverenigingen in
Friesland. Ellie overhandigt ons daarvoor een mooi aandenken (bedrukt rechthoekig
bord om op te hangen), T-shirt voor de bar-vrijwilliger, een sjaal en een eervolle
vermelding op de site van Sport Fryslân. Een enorme verassing en natuurlijk zijn we
als vereniging daar erg trots op!
9. Sluiting
Rond 22.15 uur sluit Riek Nauta de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar
aanwezigheid en inbreng.

