Verslag algemene ledenvergadering 21 februari 2017
Aanwezig:

Afwezig:

Sjors Callenbach, voorzitter
Leon v.d Wilk, vice voorzitter/algemeen lid
Wouter Jansen, penningmeester
Sonja Jordaan, secretaris
Glenn Drinkwaard

Aanwezige leden:

51 (volgens presentielijst)

1. OPENING
De voorzitter opent om 20:10 uur de vergadering.
2. MEDEDELINGEN VOORZITTER
Overleden. Begin van vorig jaar is Dick van Oosten overleden en onlangs Rinus Zoetewei.
Bestuur en commissies. Eind 2016 heeft Bart Peeters besloten zijn functie als voorzitter van
de jeugdcommissie neer te leggen. Hij is intussen opgevolgd door het duo Colette en Hans
Peter Moen. Bij de overige commissies zijn ook een aantal wijzigingen die door de
voorzitters aangekondigd zullen worden.
Het bestuur dankt alle aftredende, nieuwe en zittende commissieleden voor hun inzet en
wenst de nieuwe commissie- en bestuursleden veel plezier het komende jaar.
Renovatie van vloer van de hal. De vloer van de hal, die in 2014 onder water heeft gestaan,
kan eindelijk worden opgeknapt. Het grootste deel van de kosten wordt uiteindelijk door de
verzekering vergoed. Er blijft een restbedrag over van ongeveer € 21.000 waarvoor in
principe een financiering zal worden geregeld bij de bank. Begin mei zullen de
werkzaamheden beginnen die vooralsnog een week of vier gaan duren.
Automatisering. Het komende jaar zal er een groot aantal projecten worden opgestart om
ervoor te zorgen dat onze ledenadministratie, website, afhangbord, barplanning en
dergelijke in een up-to-date geautomatiseerd systeem worden ondergebracht. Daarmee
wordt ervoor gezorgd dat we weer jaren vooruit kunnen en dat het gebruik van al deze zaken
een stuk eenvoudiger wordt dan nu het geval is.
3. VASTSTELLEN VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
Er zijn geen aanmerkingen door de leden. Het verslag van de ALV 2016 wordt vastgelegd.
Per abuis stonden er notulen van een bijzondere ledenvergadering op de agenda maar deze
vergadering was op 3 november 2015.
4. TOELICHTING JAARVERSLAG ALGEMEEN VAN DE VOORZITTER EN
JAARVERSLAGEN PER COMMISSIE, VOORUITBLIK 2017
Jaarverslag algemeen door Sjors Callenbach.
Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.
Jaarverslag Technische Commissie door Frank van der Plas.
Vraag: Kan het open toernooi ook op een andere datum gepland worden.
Antwoord: Dat is een vast afgesproken week met de KNLTB. Hier is geen reden toe. Het
toernooi is zeer goed bezet.

Jaarverslag Jeugdcommissie door Colette Dams.
Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.
Jaarverslag Sponsorcommissie, PR & Communicatie door Andy Schuurman.
Geen vragen van de aanwezigen wel een opmerking. De diverse acties om inkomsten te
genereren die de commissie op touw zet, zijn onvoldoende bekend. Naast dat het
maandelijks in de nieuwsbrief staat en op de website wordt bekeken hoe hier het beste nog
meer bekendheid aan gegeven kan worden. Er komt een nieuwe website met aanvullend
een app voor leden. Op deze wijze zullen de leden nog directer benaderd worden.
Commissie ledenwerving & -binding door Marcel Sprenger.
Vraag 1 : De mogelijkheden om in de winter te tennissen worden als minimaal ervaren.
Antwoord: De gravelbanen zijn in de winter na de eerste vorst niet meer bespeelbaar en ook
moet er onderhoud plaatsvinden. De banen in de hal zijn te huur, de tarieven in de
daluren zijn een stuk lager en er is een strippenkaart geïntroduceerd.
Deze mogelijkheden worden onvoldoende benut en er moet nog meer bekendheid aan
gegeven worden. De suggestie wordt geopperd om het clubhuis in de winter te openen.
Echter moeten er dan bardiensten ingevuld worden en voor het seizoen is dit al nauwelijks
realiseerbaar.
Jaarverslag Activiteitencommissie door Leon van der Wilk.
Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.
Jaarverslag Recreatiecommissie door Ruud van Vreeswijk.
Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.
Jaarverslag Barcommissie door Peter Zandbelt.
Vraag 1: Kan er een koppeling tussen de kassa en het pinapparaat worden gemaakt?
Antwoord: Dat klopt en is te wijten aan een technisch probleem. Dit staat hoog op de agenda
om spoedig te verhelpen.
Vraag 2: Kan er een telefoonnummer kenbaar worden gemaakt i.v.m. storingen?
Antwoord: Wouter is al regelmatig gebeld m.b.t. kassazaken. Het geval waar de vraagsteller
op doelt, is een storing die optreedt nadat er 500 pintransacties zijn uitgevoerd.
Wouter is dit veelal voor waardoor het probleem zich niet voordoet. Dit was een
uitzondering.
Vraag 3: De omzet van de bar is omhoog maar de marge is licht gedaald. Hoe kan dit?
Antwoord: In het jubileumjaar zijn er tijdens de evenementen veel drank/hapjes weggegeven
en dit drukt op de marge. Er zal wel nog beter naar de inkoop gekeken worden.

Jaarverslag accommodatie en eigendommen door Harry Spermon.
Geen vragen of opmerkingen van de aanwezigen.
Alle jaarverslagen worden als bijlage aan de notulen toegevoegd en komen samen met de
notulen op de website.

5. VOORSTEL BARDIENSTEN 70-PLUS LEDEN
Vanwege de terugloop in het aantal leden en de verlenging van de opening van de banen tot
eind november kunnen de bardiensten met het huidig aantal beschikbare leden helaas niet
meer volledig ingevuld worden.
Het bestuur heeft naar een oplossing gezocht en het voorstel aan de leden voorgelegd om
de bardiensten voor 70-plussers weer in te voeren. Dit betreft een groep van ca. 40 leden.
Er was een ruime vertegenwoordiging van leden in deze leeftijdscategorie aanwezig
Drie bardiensten vond men teveel evenals een verplichting voor leden vanaf 77 jaar.
De vergadering is tot een compromis gekomen. Besloten is dat leden van 70 tot en met 76
jaar oud 1 bardienst draaien in de ochtend of middag en niet op drukke dagen tijdens
competities en toernooien. Hiermee is de club een stuk verder op weg geholpen.

6. VOORSTEL STUDENTENTARIEF
Vraag 1: Is er onderzoek naar gedaan?
Antwoord: Ja. Het trekt studenten die in de omgeving studeren aan en je behoudt meer
leden. Aan het einde van het seizoen moet het wel geëvalueerd worden.
Vraag 2: Is een vakantielidmaatschap, gedurende de vakantieperiode en speciaal voor
studenten, een idee?
Antwoord: Dat is een goed idee en er wordt al aan gewerkt.
Opmerking: vanuit de KNLTB is er een proef gestart om voor € 50,00 bij meerdere
verenigingen te tennissen. De voorzitter geeft aan dat het park niet afgesloten kan worden
en er geen goede toegangscontrole is. Het zal verder worden onderzocht.
Het voorstel om een studententarief in te voeren is door een meerderheid van de aanwezige
leden aangenomen.

7. FUNCTIES SECRETARIS EN ALGEMEEN BESTUURSLID VACANT
Zowel Sonja als Glenn hebben aangegeven niet meer herkiesbaar te zijn. Glenn is helaas
afwezig i.v.m. ziekte. Sonja neemt afscheid en bedankt het bestuur voor de mooie,
intensieve, leerzame jaren en de fijne samenwerking.
Sonja zal nog wel haar taken vervullen totdat er een nieuwe secretaris is. Glenn stopt wel
per direct.

8. FINANCIEN; JAARREKENING 2016 EN BEGROTING 2017
De penningmeester licht beide toe.
Het ingezonden verslag van de kascontrolecommissie wordt voorgelezen door de voorzitter.
De vergadering gaat akkoord met de controle door de kascommissie en verleent de
penningsmeester decharge.
Frits Klomps vertrekt als lid van de kascontrolecommissie. Harry Schroten stelt zich tijdens
de vergadering kandidaat. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Beide verslagen (financiën en kascontrolecommissie) worden als bijlage toegevoegd aan de
notulen en staan vermeld op de website.

9. RONDVRAAG
De bardienstcommissie meldt dat het bardienst schema geopend is en men vanaf heden kan
inschrijven.
Vraag: blijft de contributie gelijk?
Antwoord: Ja

De voorzitter sluit om 22:15 uur de vergadering

