
Notulen van de Algemene ledenvergadering 

Medemblikker tennisclub 15 maart 2016 

Aanwezig waren 42 leden inclusief 3 bestuursleden 

Afwezig met bericht waren: Lenie Kooy, Marc Meendering, fam. Moreno, Gerda de Jong, Alexander 
Hagemeyer, Sanne Postma en Jos Ruiter 

1.De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom .Hij bedankt de leden die zich elke 
keer weer zo enthousiast inzetten voor de club zodat er van alles voor de leden georganiseerd kan 
worden. Helaas laten sommigen het afweten bij het draaien van de diensten maar daar wordt aan 
gewerkt om dat te verbeteren. We zien helaas ook dat jeugdleden van 16-18 jaar de club verlaten. 

 

2. De ingekomen stukken en mededelingen 

-De club heeft van de KNLTB een bord gekregen voor fair play. Dit wordt opgehangen  

-Een mail van help Nederland vooruit van de ING bank Michelle v/d Herberg heeft hier een plan 
voorgemaakt en dat is ingestuurd .Het plan is om in samenwerking met de tennisleraar Bas de Wit 
tennisles te geven aan basisschoolleerlingen. We kregen minimaal 100,- euro . Het is uiteindelijk 
3000,- geworden  om dit plan uit te voeren. Henk Veentjer ,Sjaak Beers en Michelle v/d Herberg gaan 
dit ophalen op vrijdag 18 maart. 

-De Rabo fietstocht wordt gehouden op 11 juni. Wie wil kan zich hiervoor inschrijven. 

-Het 3e wijkentoernooi wordt gehouden van 29 maart t/m 3 april. Er hebben zich 12 teams 
opgegeven 

-Als het oude pasje wordt ingeleverd ontvangt men een nieuw pasje met een informatieboekje. Dit 
boekje goed bewaren. 

3.Notulen vorige vergadering 

Deze worden goedgekeurd 

4.De jaarverslagen van de commissies 

-Het secretariaat heeft een kort en krachtig verslag .Alle info is te vinden op onze site. 

- Verslag van de barcommissie 

Er zijn twee commissieleden gestopt nl. Carol Vermeulen en Petra Steeman. Hiervoor in de plaats zijn 
Ton van Rooden en Lindy Kleimeer gekomen. De bar heeft in 2015 een goede omzet gedraaid. Er 
komt een aanpassing op de site voor het inschrijven van de bardiensten. Je moet je bevestigen dat je 
opgegeven staat bij een dienst. Zo hopen we dat het duidelijker wordt wie er komt. 

-Verslag van de Jeugdcommissie 



Heeft het afgelopen jaar leuke toernooien gehad zoals oranje-, ouder/kind toernooi. De open dag 
was goed bezocht. De clubkampioenschappen had ook niet te klagen over belangstelling Met de 
grote club actie is weer een leuk bedrag opgehaald. Er is een nieuw commissielid bij Cindy Zeinstra. 

Er moet over na worden gedacht hoe de jeugdleden binnen de club gehouden kunnen worden. 

-Verslag van de Onderhoudcommissie 

Er wordt wat gedaan aan het water en mosplekken op de baan. De drainage onder de banen is 
doorgespoten en binnenkort wordt het zand op de matten schoon gemaakt. De banen worden 
daarna gewalst zodat ze weer egaal zijn. 

De douches ,kleedkamers en toiletten worden opgeknapt .Nieuwe tegels, toiletten, plafonds en en 
een verfje. 

Ed Roosendaal vraagt of er wat aan de wespen bij de blokhut wordt gedaan. Als het weer veel 
wespen zijn dan wel .Voorlopig wordt er niks gedaan. 

Lindy Kleimeer wil weten wanneer er geveegd moet worden. Er moet altijd geveegd worden. 

Aligonda wil wat smallere haken voor de matten op de baan .Sommigen zijn nu erg breed. En dat is 
lastig om de mat erop te hangen. 

Tineke Altink wil weten of de drainage al is doorgespoten.Dat is gedaan. 

De grasmatten worden schoongemaakt.  Dit moet gebeuren bij regen .Er kan dan drie dagen niet 
gespeeld worden. 

-Verslag van de recreatiecommissie  

Er zijn weer een aantal activiteiten georganiseerd zoals het kroonjaren toernooi, winter en 
zomeravondcompetitie, oranjetoernooi. Al deze toernooien werden goed bezocht. 

Dit geldt ook voor de labelavond op vrijdagavond. Ook de nieuwe leden komen graag. 

De commissie is versterkt met Aleander Hagemeijer 

-Verslag van de wedstrijdcommisie 

De clubkampioenschappen zijn in twee keer gespeeld. De enkel en mix in juni en de dubbels in 
september. Er waren meer deelnemers dan vorig jaar. 

Het aantal deelnemers bij het Radboud /Vermeulen toernooi was ongeveer gelijk aan vorig jaar. Het 
weer werkte helaas niet mee. Gelukkig konden er ,toen onze baan 5 onder water stond, wedstrijden 
in Abbekerk worden gespeeld. 

Ook de nieuwe leden hebben aan deze toernooien mee gedaan. 

De datum van de clubkampioenschappen in september wordt opgeschoven. Deze zou de dag na 
harddraverij beginnen. 

-De andere commissie`s 



-De sponsor commissie. Er is een vaste groep sponsors. Johan  Busselaar wil graag dat iemand hem 
komt helpen in de commissie. 

Benno Hoekstra heeft een mooi doek  met de naam van een sponsor die langs het hek gehangen kan 
worden. 

-Digitale commissie Ramses en Manuel willen graag stukjes ontvangen om op de site te kunnen 
plaatsen. 

- de verenigings competitie leiding 

2015 was een goed jaar, aan de voorjaarscompetitie deden 11 teams mee. De donderdag dames 
werden 1.e In de najaarscompetitie deden er 6 teams mee, de zaterdag dames werden 1e. Bij de 
wintercompetitie deden er 3 teams mee en werden er twee 1e. 

Adri Bozelie is gestopt als verenigings competitie leider. Manon Steenwijk en Tamara Weel hebben 
de cursus vcl gedaan. 

In het voorjaar doen er 14 teams mee aan de competitie. 

5.Verslag penningmeester 

De contributie is dit jaar met 5 euro verhoogd. Omdat we er financieel goed voorstaan wordt de 
verhoging voor 2017 uitgesteld. Het bedrag om de banen te vervangen valt mee. En na de banenscan 
bleek dat de banen nog een paar jaar meekunnen. De kleedkamers worden opgeknapt en de kantine 
wordt buitenom opgeknapt 

Tineke Altink vraagt of het schoonmaken ook iets vaker kan .Dit wordt overlegd in de 
bestuursvergadering. 

6.De kascontrole 

Deze is gedaan door Ton van Rooden en Lindy Kleimeer. Henk heeft alles duidelijk uitgelegd en alles 
klopt. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Lindy Kleimeer en Andrea Stam reserve is Peter Smeman. 

7.De begroting 

Het beleid wat nu gevold wordt ,wordt komend jaar voortgezet. 

8.Verkiezingen 

Henk Veentjer is als penningmeester aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. 

Hij wil nog wel een periode aanblijven als penningmeester. 

Bij de recreatiecommissie is Andrea Stam aftredend en herkiesbaar. Ook zij blijft 

9.Mutatie commissie`s 

-Bij de wedstrijdcommissie is Sanne Postma gestopt. Er is nog geen ander voor in de plaats gekomen. 



-Bij de jeugdcommissie is nieuw Cindy Zeinstra. De jeugdcommissie wil er nog graag iemand bij die de 
leiding heeft en aanspreekpunt is. Manuel Groot is daarmee gestopt wegens drukke 
werkzaamheden. 

-Bij de recreatiecommissie is Alexander Hagemeijer erbij gekomen. 

-Bij de onderhoudscommissie blijft alles hetzelfde 

-Bij de competitieleiding is Adri Bozelie gestopt. Nieuw zijn Manon Steenwijk en Tamara Weel. 

-Er is een nieuwe  commissie bij gekomen, die voor nieuwe leden. Dit wordt gedaan door Michelle 
v/d Herberg 

10.Rondvraag 

Aligonda:  Blijft het oud papier? In 2016 en 2017 nog wel. 

Els Beers:  Alle vragen komen bij Sjaak terecht Kan dat af en toe ook bij een ander? Moet lukken nu 
iedereen een infoboekje heeft. 

Fred Bolink:  Hij wil wel als invalkracht bij de onderhoudscommissie 

Benno Hoekstra: Komen er nieuwe telborden of is het exemplaar op de bar voor het bijhouden van 
de rondjes? 

Er komen nieuwe telborden op alle 5 de banen .Benno mag bekijken hoe ze bevestigd moeten 
worden. 

Tamara:  Kunnen we een digitaal afhangsysteem gaan gebruiken nu er meer leden zijn? Het bestuur 
gaat hierover nadenken. Kan er een baanreglement voor het afhangen bij het afhangbord ? 

Lindy Kleimeer:  Kan er een klok komen op het terrein? Hier zijn de meesten voor 

Andrea Stam:  Kan er een lamp bij het afhangbord komen? Wordt over nagedacht 

Bas de Wit:  Er ligt veel zwerfaval bij de poort. Dit staat niet zo netjes. Sjaak gaat praten  met de 
manager van het multifunctionele centrum. De toegang is door activiteiten die daar worden 
gehouden vaak versperd. 

Patrick Postma:  Kan de verlichting van baan 5 veranderd worden .De lampen aan de andere kant van 
de baan. Zodat er een betere verlichting is op baan 5 

Michelle v/d Herberg:  Er moet bij het licht staan dat als het wordt uitgezet ,het een kwartier duurt 
voordat het weer aan mag. 

De vergadering wordt gesloten 

Met de oude pasjes wordt een verloting gehouden. 

Er wordt wat te drinken aangeboden. 

En er wordt een tenniskwis gedaan. De 4 winnaars krijgen een tennisles van Bas. 


