Notulen 51e Algemene Ledenvergadering
Datum: 14 maart 2018
Aanwezig: 17 leden (inclusief 5 bestuursleden)
Afwezig met kennisgeving: Anneke de Jonge (erelid), Berend Woudstra (kascommissie), Ellie
Groot (g-tennis commissie)
Bestuur: Riek Nauta (voorzitter), Vanessa Focke (secretaris), Monique Heidstra
(penningmeester), Ton van Hooijdonk, Patrice Berger
1. Opening
De voorzitter (Riek Nauta) opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle
aanwezigen welkom.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Riek noemt wie zich met kennisgeving heeft afgemeld. Er zijn verder geen ingekomen
stukken of mededelingen.
3. Vaststellen verslag ALV van 28 maart 2017
Er zijn geen opmerkingen over
Kees vraagt naar de jaarverslagen van de commissies en hoe we dat doen. Riek licht
toe dat we deze verslagen op de site hebben geplaatst. De verslagen zijn besproken
in de evaluatiebijeenkomst met de commissies.
4. Van de bestuurstafel
Patrice treedt na 8 jaar uit het bestuur. We zijn haar enorm dankbaar voor haar
jarenlange inzet en alles wat ze voor de club heeft betekent en nog gaat betekenen.
Gelukkig kunnen we melden dat Koen Zweerts als algemeen bestuurslid toe wil
treden tot het bestuur. Hij stelt zich kort voor. We zijn blij met zijn toetreding!
5. Voorstel van het bestuur om in te stemmen met het ‘Rookvrij verklaren van het
tennispark’
Riek licht toe met welke intenties wij het tennispark rookvrij willen verklaren: we
geven kinderen het goede voorbeeld, we voorkomen het schadelijke meeroken, we
bieden een gezonde en veilige sportomgeving, we zetten onze vereniging positief op
de kaart en we dragen bij aan de beweging op weg naar een Rookvrije Generatie
(initiatief van de Hartstichting). Uiteraard heeft de invoer van een rookvrij tennispark
een aanloop nodig (afspraken maken, leden informeren, handhaving formuleren,
enz.).
Riek vraagt om reacties. Douwe de Jager reageert erop door aan te geven dat hij het
een vergaande maatregel vindt. Yvonne Muizelaar reageert door aan te geven dat ze
erg voor is omdat ze wegens gezondheidsredenen last heeft van rokers. Jan Heijnk
sluit zich aan bij Douwe. Hij vraagt daarnaast hoe we het denken te handhaven. Riek
licht toe dat we ervan uit gaan dat we elkaar erop aan spreken wanneer er op het
park gerookt wordt. Gretha is bang dat rokersgroepen zich vormen bij de ingang.

Riek gaat tot stemming over: 12 voors, 3 tegens en 2 onthoudingen.
Daarmee wordt het voorstel door de ALV aangenomen en zal het bestuur dit onder
de aandacht brengen binnen de club.
Bertil haakt hierop in dat er bij de ingang dan wel voorzieningen moeten komen voor
rokers (asbakken).
6. Voorstel van het bestuur om goedkeuring te verlenen (op grond van artikel 10 lid 3
sub c van de Statuten):
a. aan een driejarig contract met de Tennisschool (in plaats van eenjarig)
b. aan de mogelijkheid tot het afsluiten van meerjarige energiecontracten
c. aan de mogelijkheid tot het afsluiten van meerjarige sponsorcontracten
Riek licht toe met welke reden wij met dit voorstel komen. In feite gaat het om het
legaliseren van datgeen wat nu veelal al gebeurt. De ALV stemt unaniem in met het
voorstel om in deze en vergelijkbare zaken het bestuur te machtigen om meerjarige
contracten aan te gaan. Hierbij wordt wel een maximum van drie jaar gehanteerd.
7. Introductie van rolstoeltennis op Ten Woude
Ton neemt het woord en neemt ons mee in het ontstaan van de wens c.q. behoefte
om naast g-tennis ook rolstoeltennis aan te bieden op ons tennispark. Hij benoemt
de deelnemers van de gevormde werkgroep en tevens de faciliteiten en
(bouwkundige) aanpassingen die nodig zijn geweest. Belangrijk uitgangspunt daarbij
is geweest dat de kosten hiervoor niet op het conto van Ten Woude zouden komen.
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er verschillende subsidies verkregen zijn.
Paul Plantinga is aangetrokken als tennisleraar voor de rolstoelers (welkom!). Hij stelt
zich voor en deelt zijn enthousiasme met ons. We zijn klaar voor rolstoeltennis! De
uitdaging ligt nu bij het formeren van een eerste groep rolstoelers. Paul ziet een
potentie van zo’n 6 of 7 rolstoelers.
8. Bestuursverslag
Riek neemt ons mee in alle activiteiten die in 2017 hebben plaatsgevonden en dankt
daarbij alle bestuursleden voor zijn/haar inzet.
Enkele belangrijke punten:
- Invoering jaarlidmaatschap
- Banen in LED-verlichting gezet door Sportverlichting.com (via sponsoring)
- Geweldige deelname voor- en najaarscompetitie
- TOSS en toernooi georganiseerd door Jan de Kroon
- Migratie naar KNLTB.Club en het vele werk dat Marleen Blacquière hiervoor
heeft verzet.
- Aanschaf PIN-automaat en daarmee PIN only sinds 1 januari 2018
- Professionele werk van Topcourt (speelklaar maken van de gravelbanen)
Behalve terugblikken, blikken we ook vooruit. Belangrijke ontwikkelingen en/of
activiteiten waarover wordt nagedacht voor 2018 zijn:
- Start rolstoeltennis (door Paul Plantinga)
- Invoering KNLTB ClubApp
- 4 winterharde banen (in aanloop naar 2020) → principebesluit gereserveerd
- Verfwerk clubgebouw buitenom

-

Terras opnieuw bestraat
Meubilair terras aan vernieuwing toe? Evt. in combinatie met overkapping
(dit is niet begroot → een mogelijkheid is extern financieren bijvoorbeeld
door crowdfunding).

9. Introductie KNLTB.ClubApp
Koen neemt ons mee in de wondere wereld van de digitalisering. We gebruiken al
enige tijd het nieuwe afhangbord. Dit is gekoppeld aan KNLTB.Club (het nieuwe
ledenadministratiesysteem). Hieraan gekoppeld zit tevens de KNLTB.ClubApp. Koen
benoemt de functionaliteiten van de app en benadrukt het belang van communicatie
en binding met de leden. Een mooie functionaliteit is ook het vinden van een
tennismaatje (een veel gehoorde wens). De ALV ontvangt de app positief. Aan het
bestuur nu de taak om het verder te implementeren.
10. Jaarrekening 2017
Monique Heidstra (interim penningmeester) leidt ons door de cijfers van de
jaarrekening. Er zijn geen grote veranderingen of verrassingen ten opzichte van het
voorgaande jaar. Belangrijk punt is de afschrijving op de ballonhal. Na intensief
overleg en input van enkele leden is er een forse afschrijving op de hal gedaan. Dit
geeft een zuiverder beeld.
11. Verslag kascommissie
Jan Heijink doet verslag. Hij complimenteert ons met de vastlegging en administratie
en de wijze waarop betrokken personen zich inzetten voor zuivere cijfers. Jan
adviseert de ALV om de penningmeester decharge te verlenen. Hetgeen vervolgens
gebeurt. Riek bedankt op haar beurt de kascommissie voor haar werkzaamheden.
12. Benoeming kascommissie
Jan Heijink geeft aan dat hij en Berend graag het stokje willen doorgeven. Bertil is
bereid het stokje over te nemen. De heren stemmen dit verder samen af. Hiertoe zal
of Jan of Berend nog een jaar aanblijven om op die manier voor continuering te
zorgen en om Bertil in te werken.
13. Begroting 2018
Monique leidt ons door de begroting en licht toe waar nodig. De ALV stemt in met de
voorgestelde begroting. Riek bedankt Monique voor al haar inspanningen.
14. Vacatures en financiële gevolgen uitbesteding
Riek licht toe dat er nog steeds verschillende vacatures open staan en dat de
werkzaamheden die wij met elkaar uitvoeren op te weinig schouders rust. Wanneer
dit niet verandert, heeft dit financiële consequenties. Uiteraard proberen we dit
zoveel mogelijk te beperken. We onderzoeken de mogelijkheden taken uit te
besteden.
15. Vrijwilligers van het jaar: Marleen Blacquière en Bert Rijpkema
Marleen en Bert worden benoemd tot Vrijwilliger en Vrijwilligster van het jaar 2017
en krijgen een presentje overhandigd. Marleen heeft ontzettend veel werk verzet om

de ledenadministratie op orde te krijgen (tijdens de migratie naar KNLTB.Club). Wij
zijn daar enorm dankbaar voor.
Bert Rijpkema heeft begin vorig jaar het stokje van Sjoerd Dijkstra overgenomen als
coördinator kantinecommissie. Daarnaast coördineert hij het schema van
parkwachten. Met zijn enthousiasme en betrokkenheid draait de commissie als een
geoliede machine. Bert is een groot voorbeeld voor de club.
16. Rondvraag
Tijdens de rondvraag vraagt Jan de Kroon naar de taakomschrijving van groundsman
Jan Vermeulen. Mogelijk zijn er werkzaamheden die vrijwilligers doen die hij ook kan
doen. We discussiëren daarover, waarbij Douwe de Jager zijn vraagtekens zet over de
wijze waarop wij Jan aansturen. Het bestuur neemt dit mee.
17. Sluiting
De voorzitter sluit om 21.55 uur de vergadering en bedankt eenieder voor zijn/haar
aanwezigheid, inzet en inbreng.

