
Notulen van de jaarvergadering dinsdag 13 maart 2018 

Afwezig met bericht Fam. Roosendaal, Michelle v/d Herberg, Marieke Pot ,Marian 
Zwaan, Tini Manshanden, Rina Gutter, Joke Celie, Jeroen Schaft, Ramses  Ravenschot, 
Simone v/d Veer, Alexander Hagemeijer, Herman Jonk, Rense en Wendy Brems, 
Aligonda Reedijk, Gerda Dudink , Liana Groot, Gea Veentjer en Esther Veentjer 

Aanwezig 32 leden 

1.Sjaak opent de vergadering . We houden een minuut stilte voor Piet Altink en 
Jos Joosse die afgelopen jaar overleden zijn. 

2.Ingekomen stukken en mededelingen 

Boek over Seksueel misbruik binnen verenigingen Hoe dat tegen gaan 

Er is een nieuwe verenigingsadviseur bij de KNLTB. Mark Bakkum is opgevolgd door  
Frank Neering 

Er is een nieuwe infogids 

De nieuwe  pasjes zijn klaar 

Er is een nieuwe ledenwervingsactie .Deze loopt nog niet zo hard 

We doen mee met de energie battle. Dit is een duurzaamheidswedstrijd .7 
verenigingen van de gemeente Medemblik doen mee.de meterkast is aangepast .We 
krijgen geregeld een tip over hoe we kunnen bezuinigen. 

De nieuwe keuken is klaar .Hij is mooi geworden. 

Oproep van Ramses Wie wil hem opvolgen en de website gaan beheren. 

Vorige week is het team van Patrick Postma  winterkampioen geworden 

3.Notulen van de vorige vergadering 

Er zijn geen opmerkingen. Ze worden goedgekeurd 

4.Verslagen van de commissies 

-De recreatiecommissie heeft geen toevoegingen. Els Beers vraagt of er nog een 
snerttoernooi wordt gehouden Het plan is om komend jaar wat meer toernooitjes te 
organiseren . 

Op 2 juni ,het laatste competitieweekend,wordt er een bbq voor de competitieteams 
gehouden. 

-De jeugdcommissie heeft ook geen toevoegingen 

Jeanette,Esther en Cindy stoppen. Sandra Edens komt erbij 



-De barcommissie Nico heeft geen opmerkingen over het verslag  van Sjaak. De 
rest van de aanwezigen ook niet 

-Onderhoudscommissie doet alle jaren hetzelfde werk. Als er wat verbetert moet 
worden of gerepareerd moet dit gemeld worden bij Martien Pronk. Nu wordt Sjaak 
daarover vaak gebeld 

-Sponsorcommissie heeft er een aantal nieuwe sponsoren bij.Er zijn nog borden in 
de maak.Ze stellen voor een avond met bbq te houden voor alle sponsoren. 

-Secretariaat ook hier geen toevoegingen 

-Net als bij de wedstrijdcommissie 

-Verslag penningmeester 

De vereniging is financieel gezond, het gaat goed. Helaas wordt het ledenaantal 
minder. 

5.Kascontrole 

De kascontrole is gedaan door peter Smeman en Martien Pronk. Ze hebben veel 
bonnetjes gezien. Alles zag er netjes uit en alles klopt. 

De nieuwe kascontroleurs worden Petra Wagenaar en Martien Pronk . reserve is 
Anniek Laan 

6.Begroting 2018 

Deze is gemaakt op basis van het ledenaantal en de uitgaven/inkomsten van 2017 

Ziet er goed uit. Er zijn genoeg reserves. 

7.Bestuursverkiezing 

Het secretariaat Els Winters is herkiesbaar  Zij blijft de komende 3 jaar secretaris .Er 
zijn geen tegenkandidaten. 

Martien Pronk blijft aanvoerder onderhoud.Hij bekijkt per jaar of hij doorgaat. 

8.Mutatie commissie`s 

Wedstrijdcommissie nog geen mutatie 

Jeugdcommissie Jeanette ,Esther en Cindy stoppen . Sandra Edens komt erin. 

Recreatie Walter Bouwmans komt erbij 

Bar blijft hetzelfde net als de onderhoudscommissie en de competitieleiding. 

De nieuwe ledencommissie wil meer werk erbij. Dus op zoek naar nieuwe leden. 



Evenementencommissie bestaat uit Henry Wagenaar,Liana Groot, Alice Zwaan, 
Michelle v/d Herberg en Sjaak Beers. 

Culinaire aligonda Reedijk 

9.Erfpacht of aankoop tennispark 

Hiervoor heeft het bestuur de toestemming van de leden nodig . Er zijn 32 leden 
aanwezig. Dat is genoeg. We hebben recht van opstal voor een periode van 30 jaar 
.Dit vervalt per 16 februari 2019.En er is een gebruiksovereenkomst van 5 jaar. 

Er moet een nieuwe overeenkomst komen waar alles wat er in de afgelopen jaren 
verandert is duidelijk in komt te staan. 

De gemeente gaat nu over van recht van opstal naar erfpacht. Dit gaat alle 
tennisverenigingen, op 1 na, in de gemeente Medemblik veel meer geld kosten. MTC  
1900,- euro 

De verenigingen hebben gezamenlijke hun bezwaren bij de gemeente kenbaar 
gemaakt. Deze heeft er een bureau bij ingeschakeld. Sjaak en Henk hebben hiermee 
gesproken. ^van de 8 verenigingen Zijn het niet eens met wat de gemeente wil. Alles 
ligt nu weer bij de gemeente. 

Het bestuur van MTC wil uitzoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn als de 
erfpacht omgezet kan worden in koop. Hiervoor vraagt het bestuur de toestemming 
van de leden .Er is contact geweest met de juridische afdeling van de KNLTB. 

Johan Busselaar vraagt of de leden ook geïnformeerd worden als er meer duidelijk is. 
Fred Bolink stelt voor dan weer een vergadering te beleggen. 

Het bestuur krijgt toestemming om uit te zoeken wat de mogelijkheden en kosten 
zijn van aankoop van het tenniscomplex. Bij meer duidelijkheid wordt er weer een 
vergadering belegd. 

10.Contributie/ oud papier 

Het bestuur vraagt de leden toestemming om de contributie te innen met 
automatische incasso. Dit geeft minder werk voor Henk en kan door de leden niet 
meer vergeten worden om te betalen Het zal 2019 ingaan. Het blijft mogelijk in 
termijnen te betalen De vergadering geeft toestemming. 

Voor de jeugd komt er een all-in tarief. Daarin zit de contributie , de lessen, 
competitie en evenementen. Zo krijgt de jeugd meer spel ,meer binding en meer 
plezier in tennis. De jeugdcommissie is hier mee bezig. Ze gaan bij andere clubs die 
dit al gebruiken kijken hoe dat werkt. 

Papier en bardiensten. 



Er zijn 120 leden die 2 x per jaar een dienst moeten draaien. 70+ is vrijgesteld van 
diensten net als commissieleden en bestuur. En er zijn mensen die de diensten 
afkopen. 

Met 120 leden die 2 diensten draaien zou het moeten kunnen .alleen zijn er een 
aantal leden die hun diensten niet doen. Hoe lossen we dit op. 

Oud papier ophalen levert de club toch elk jaar zo`n 6500,- euro op. Afschaffen zou 
geld kosten en hogere contributie opleveren. 

Oplossingen kunnen zijn   

Boete voor niet draaien van een dienst 25,- euro en deze ook echt opleggen. 

Een reservelijst met mensen die tegen betaling een extra dienst willen draaien. 

De diensten voor een bepaalde datum invullen. Als je niet kan zelf een vervanger 
zoeken. 

Er gaat een persoonlijke brief/mail naar de leden over dit probleem. 

11.Rondvraag 

Patrick meldt dat  we Anja Muller zijn vergeten .Zij doet de ledenadministratie. 

Lindy meldt dat ze blij is met de klok. 

Tineke mist het dimlicht in de kantine. 

Sjaak bedankt Andrea voor de cake. 

Afsluiting met een drankje 


