
Notulen van de uitgestelde algemene jaarvergadering van maandag 
11 oktober 2021 

Afwezig met bericht waren : Lindy Kleimeer, Andrea Stam , Margot Mast., Tineke Al?nk , Menno de 
Geus , Anniek Laan, Danny Baven , Walter Oranjeboom , Paul van PuIen , Sanne Postma , Marion 
Ootes , Benno Hoekstra en Caroline van Zuydam 

Aanwezig waren 27 leden 

1.Sjaak opent deze uitgestelde vergadering . Door corona kon deze niet in maart worden gehouden. 
Er was 6 maanden uitstel om o.a. de financiële stukken van 2020 goed te keuren. 

Onze nieuwe penningmeester Alexander Hagemeijer stelt zich voor. 

2.Ingekomen stukken en mededelingen 

-Verzoek van de KNLTB om onze huishoudelijke reglementen en statuten aan te passen i.v.m. de 
nieuwe wetgeving omtrent aansprakelijkheid van wanpresta?es van het bestuur . Dit is 1 juli 2021 
ingegaan. We hebben 5 jaar om de statuten en het huishoudelijk reglement aan te passen. 

-Het contract met de tennisschool is met 3 jaar verlengd. 

-Het aantal leden was op 24 februari 2021 193 seniorleden en 48 jeugdleden. Op dit moment hebben 
we totaal 250 leden. 

3.Notulen  vorige algemene jaarvergadering  

Er is gevraagd om beugels te plaatsen waar de fietsen aan vast gezet kunnen worden. Kunnen deze 
geplaatst worden? De plaatsing wordt met de onderhoudscommissie besproken.                                        
Verder geen opmerkingen. 

4.De jaarverslagen van de commissies (staan allemaal op de website) 

Bij de onderhoudscommissie is Fen Pennekamp helaas gestopt vanwege rugklachten. 

Verder is er aan de verslagen weinig toe te voegen. 

5.Verslag van de penningmeester 

In maart heeb Henk Veentjer zijn taak overgedragen aan Alexander. Henk heeb nog wel het verslag 
van 2020 gemaakt. Vanuit de vergadering zijn er geen op- of aanmerkingen en de vereniging staat er 
financieel goed voor. 

6.verslag kascontrole 

De kascontrole is gedaan door Anniek Laan en Siem Kwant. Alles is akkoord bevonden. 

De kascontrole wordt komend jaar gedaan door Siem Kwant en Paul de Winter . Reserve is Sebas?aan 
Pot.  

7.BegroHng 2021 en 2022 

Het begrote resultaat voor 2021 zal ondanks de corona-crisis hoger uitvallen. Dit is mede te danken 
aan de bijdrage van de TASO-regeling. De geplande investeringen zijn inmiddels gedaan. 
(buitenmeubilair ged. vervangen en bladzuiger aanschaffen)                                                                          
De begro?ng voor 2022 moet nog worden vastgesteld. Voor de investeringen wordt gedacht aan een 



terrasoverkapping, en alle windschermen vernieuwen.                                                                                     
De voorziening t.b.v. vervanging van de banen en het aanpassen van het hekwerk blijkt volgens de 
laatste offertes ruim voldoende te zijn. Het moment van uitvoeren en de keuze van de baansoort 
wordt in de komende jaren bekeken. Bij de laatste me?ng is gebleken dat de banen nog wel een ?jdje 
mee kunnen, zeker als we ze goed blijven onderhouden. 

8. Nieuwe contribuHe -, en dienstenregeling 

In het huishoudelijk reglement staat dat ieder lid 2 diensten per jaar moet draaien ( behalve 70+ en 
commissie-, en bestuursleden) Als iedereen dit zou doen is er geen enkel probleem en zouden we 
niets hoeven aan te passen. Echter een aantal leden kopen hun diensten af en er zijn er ook die maar 
1 dienst of zelfs niets doen. 

Het regelen en indelen van de diensten levert veel werk en frustra?e op. We huren ook elke keer      3 
personen in om oud papier op te halen. Daarnaast moet er steeds een busje met chauffeur worden 
geregeld. Vorig jaar is al aangekondigd dat dit op deze manier niet zo door kan gaan.                            
Er is nu besloten om ermee te stoppen .Dit is al doorgegeven aan de gemeente en Roele de Vries .Per 
1 januari 2022 halen wij geen papier meer op.                                                                                                           
De bardiensten blijven uiteraard wel en kunnen worden aangevuld met schoonmaak- en/of 
onderhoudsdiensten.                                                                                                                                                    
Stoppen met oud papier betekent een grote financiële aderla?ng en zal in de begro?ng van 2022 
worden opgenomen.                                                                                                                                                 
Tevens komt er een aangepaste contribu?e- en dienstenregeling. Degene die niets willen doen zullen 
méér moeten betalen dan de overige leden. De defini?eve uitwerking hiervan wordt  zal binnenkort 
aan de leden worden toegestuurd. 

9.De bestuursverkiezing wordt doorgeschoven naar maart 2022 

10.MutaHe commissies 

Tamara Weel is uit de VCL gestapt en opgevolgd door Tessa Wagenaar. 

Helen Kraakman is gestopt bij de jeugdcommissie. Ze doet nog wel het websitebeheer. 

Nieuw in de ac?viteiten commissie is Rick Mensink. 

11.Rondvraag 

Henry Wagenaar vraagt of er een andere geluidsinstalla?e kan komen. Wat er nu staat is niet echt 
goed meer.     Barcommissie gaat dit verder aanpakken. 

Siem Kwant vraagt of de overlast van de jeugd buiten de poort kenbaar wordt gemaakt aan de 
gemeente .Sjaak neemt contact op met de sportschool voor gezamenlijke aanpak van dit probleem. 

Lorenzo Moreno vraagt of er nieuwe netpalen voor het enkelen kunnen komen.                                              
Deze palen zijn er wel , maar zullen nu zichtbaar worden opgesteld.                                                         En 
of wij ook padelbanen moeten aanleggen. Hier zit een groot prijskaartje aan.                                              
De indruk is dat er momenteel nog niet veel belangstelling voor is. 

Patrick vraagt of er heaters bij de overkapping kunnen komen.  Wordt meegenomen. 

Sebas?aan stelt voor de kan?ne een facelib te geven bijv. hoge tafels met barkrukken. 

De vergadering wordt gesloten, iedereen wordt bedankt voor zijn komst en inbreng. 


