
NOTULEN VAN DE LEDENVERGADERING VAN 17 MAART 2015 

Aanwezig waren 34 leden incl. 4 bestuursleden 

Afwezig met bericht waren : Nico Vermeulen, Patrick Postma ,Ad de Geus, Piet Haakman en Lenie 
Zuurbier 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom .Er wordt 1 minuut stilte gehouden 
voor Fred Koster die 8 december 2014 is overleden. Alle stukken behorende bij deze vergadering zijn 
gepubliceerd op onze site. 

Afgelopen jaar is het ledenaantal flink toegenomen .Dit komt vooral door het wijkentoernooi wat 
gehouden is in maart 2014. In 2014 hadden we 229 leden(166 senior en 63 junior) In 2015 waren dit 
er 286 ( 216 senior en 70 junior). Ons streven is  een ledenaantal van 300 te halen. Het nieuwe 
speerpunt van de komende tijd zal zijn om de nieuwe leden te behouden. Het aantal afmeldingen bij 
bestaande leden was afgelopen jaar niet zo groot. De oorzaken hiervan waren : leeftijd, gezondheid, 
verhuizing en onbekend. 

Dit jaar wordt er weer een wijkentoernooi gehouden .Het begint a.s. zondag .De finaledag is zondag 
29 maart. Er hebben zich 150 deelnemers opgegeven waarvan 50 niet leden. 

Het bestuur heeft weer een nieuwe secretaresse. Juni vorig jaar vond het bestuur Els Winters bereid 
om deze taak binnen de club op zich te nemen.  

2.  Ingekomen stukken en mededelingen 

-Op 6 juni wordt de RABO sponsortocht gehouden. Men kan zich hiervoor opgeven. 

-Men kan zich aanmelden bij de KNLTB voor centercourt. Dit is een digitale nieuwsbrief van de KNLTB 
met uitgebreide en interessante informatie 

-Het informatieboekje voor de senior en juniorleden is vernieuwd 

-Een brief over het aanwezig zijn van de papieren voor sociale hygiëne in de kantine. 

3.Notulen van de ledenvergadering van 18 maart 2014. 

Ook deze stonden op de site van MTC. De notulen worden goedgekeurd 

4.Jaarverslagen van de verschillende commissies en secretariaat 

-verslag van de barcommissie wordt gedaan door Sjaak Beers .De bar heeft een goede omzet 
gedraaid het afgelopen jaar. Dit is ook te danken aan het goede weer tijdens de toernooien. De 
diensten kunnen tegenwoordig worden ingevuld op de site. Omdat het ledenaantal is toegenomen 
moeten er twee diensten worden gedraaid i.p.v. drie. En er is een nieuw koffiezetapparaat 
aangeschaft 

-Verslag van de recreatiecommissie wordt gedaan door Andrea Stam. Ton van Rooden en Emmelien 
Buis waren gestopt. Zij zijn vervangen door Ramses Ravenschot .Er zijn weer veel verschillende  



toernooien gespeeld zoals het Kroonjarentoernooi , het 50+ toernooi en het  oranje toernooi. Dit jaar 
was het bij veel van deze toernooien goed weer. Ook was er weer elke vrijdagavond label avond 
.Deze avond wordt goed bezocht. 

- Verslag van de jeugdcommissie wordt gedaan door Manuel Groot. De jeugdcommissie richt zich op 
de toekomst .Ze willen zorgen voor een goede  aansluiting van de oudere jeugd bij de senioren. 
Oudere jeugd speelt ook op de labelavond en doet mee bij de senioren met de 
clubkampioenschappen Er is weer meegedaan met de voor- en najaarscompetitie. Door het jaar 
heen zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. De husselmiddag is geschrapt. Er was te weinig 
animo. Er is een klein dagelijks bestuur binnen de jeugdcommissie met een aantal mensen die helpen 
. Zij willen er nog graag twee personen bij hebben. 

-Verslag van de  onderhoudscommissie door Martien Pronk. De banen liggen er goed bij . Een 
gedeelte van het park is opnieuw bestraat. En de lekkage van het dak van de kantine is verholpen. 

-Verslag van de wedstijdcommissie door Wietse Kootstra .Ook dit jaar zijn de clubkampioenschappen 
in twee keer gespeeld. In juni en september. Het radboudtoernooi  is weer goed verlopen De 
wedstrijdcommissie heeft het wijkentoernooi ondersteunt net als het jeugd grand slam toernooi. 

-De redactie van de nieuwsbrief  wordt gedaan door Ramses Ravenschot. De nieuwsbrief staat op de 
site van MTC. Copy voor de nieuwsbrief kan gestuurd worden naar Ramses 

-Verslag van het secretariaat wordt gedaan door Els Winters. Zij is sinds juni 2014 secretaresse van 
MTC. Er zijn dit jaar veel activiteiten georganiseerd door de leden van de club. Het ledenaantal is flink 
toegenomen. Alle informatie over de club is te vinden op www.medemblikkertennisclub.nl   

5.Verslag penningmeester en financieel overzicht 2015 

Dit wordt gedaan door Henk Veentjer. De vereniging is financieel gezond .De banen zijn nu 
boekhoudkundig afgeschreven. De eco subsidie komt te vervallen. Vorig jaar is al aangegeven dat de 
contributie al in jaren niet is verhoogd .Hier wordt op terug gekomen bij punt 8 op de agenda. Omdat 
de vergoeding die de jeugd van de vereniging krijgt  nogal veel is en kinderen soms na een jaar 
alweer stoppen is besloten om de vergoeding die de jeugdleden krijgen van MTC op het lesgeld 
wordt terug gebracht van 40% naar 35%. 

6.Verslag kascommissie 

In de kascommissie zitten Andrea Stam en Ans Ruiter .Reserve is Ton van Rooden. Andrea en Ans zijn 
bij Henk langs geweest om alles te controleren. Ook dit jaar was het weer perfect voor elkaar. Henk 
krijgt hiervoor een applaus. De nieuwe kascommissie bestaat uit Ans Ruiter en ton van Rooden. 
Reserve is Lindy Kleimeer. 

7.Begroting 2015 

Henk legt de begroting voor 2015 uit. Over de begroting van 2015 zijn geen vragen of opmerkingen. 

8.Voorstel tot contributie verhoging 

In de jaarvergadering van vorig jaar was al aangegeven dat de contributie al jaren niet is verhoogd. 
De eco subsidie komt te vervallen. Ook wordt er al een tijdje gesproken over het stoppen van oud 



papier ophalen . Dit zorgt voor minder inkomsten voor de club. Het voorstel is om in 2016 de 
contributie te verhogen met 5 euro. In 2017 wordt de contributie nog een keer verhoogd met 5 euro. 

Het voorstel wordt goed gekeurd. 

9.Bestuursverkiezing 

Periodiek aftreden en herkiesbaar zijn Manuel Groot (voorzitter jeugd) en Martien Pronk (voorzitter 
onderhoud). Er zijn geen tegenkandidaten .Beiden worden weer herkozen. 

10.Mutatie commissies 

Bij de barcommissie is Petra Steeman gestopt .Zij is geen lid meer vanwege een blessure. Er wordt 
iemand gezocht om haar plaats in te nemen. 

Bij de wedstrijdcommissie is Arjen Braaksma gestopt. Simone v/d Veer komt op zijn plaats 

Bij de jeugdcommissie dreigde het bestuur op te stappen .Dit is gelukkig niet gebeurd .Zij willen er 
wel graag twee personen bij hebben. 

11.Rondvraag 

12.Afsluiting met drankje en hapje en verloting van de ingeleverde pasjes 

Na de vergadering is er een presentatie van de onlangs gehouden enquête bij de leden.  Er waren 
vragen voor nieuwe leden en bestaande leden. Uit de enquête bleek dat de leden tevreden zijn 

 

 

 

 

 

 


