Notulen van de algemene ledenvergadering 14 maart 2017

Aanwezig waren 35 leden inclusief 3 bestuursleden
Afwezig met bericht waren: Anja Muller, Johan Reekers, Patrick en Sanne Postma, Marion Ootes,
Lenie Kooij, Marc Meendering, Ramses Ravenschot, Simone v/d Veer, Piet Altink en Ed en Miranda
Roosendaal.
1.Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.er wordt eerst een minuut stilte
gehouden voor Adri Bozelie die 22 juni 2016 is overleden . zij is 30 jaar secretaris van de vereniging
geweest.
De competitie groep van Jack, Manuel , Petra, Jeanette en Manon is kampioen geworden met de
wintercompetitie
2.Ingekomen Stukken
Brief van Koper die nu Peut heet. Ze sponseren verschillende clubs iedereen die tankt kan per liter
een cent overmaken aan een vereniging.
KNLTB geeft een presentatie over led verlichting in Hoogwoud. Er gaan mensen van MTC kijken hoe
het werkt en of het in de toekomst wat voor ons is.
Verzoek van Ad de Geus Hij wil graag een 65+ categorie bij het Radboudtoernooi. Dit wordt bekeken
door de WTC. Een aanvraag voor een categorie erbij moet in september het jaar ervoor aan gegeven
worden bij de KNLTB. Voor het komende Radboudtoernooi is het te laat. Er moet ook rekening
worden gehouden met het aantal categorieën wat er al is en de banen.
Mededelingen
Er is een AED cursus op 20 maart en 3 april. Deze wordt gegeven door Suzan Smak
Er is een nieuwe informatiegids
Tennisexperience zo heet het wijkentoernooi dit jaar. Er wordt nu niet zozeer gericht op nieuwe
leden ( ze zijn wel welkom) maar meer op het behoudt van de leden die er nu zijn.
Op 26 maart wordt begonnen met de besturen dag Er zijn 8 verenigingen aanwezig de knltb geeft
een presentatie over het nieuwe tennis en de gemeente over subsidie beleid. De tennisschool
vertelt over het belang van een goede tennisleraar.
Maandag is het De dag voor de senioren. Woensdag is er wat voor de jeugd en ladysnight.
Vrijdagavond de mannenavond. Zaterdag weer voor de jeugd en zondag open dag met clinics en
presentaties. Helen heeft prachtige flyers gemaakt om uit te delen op de scholen.
3.Notulen van de vorige vergadering 15 maart 2016

Fred Bolink blijft de onderhoudscommissie helpen.
Verder worden de notulen goedgekeurd
4.Verslagen van de commissies
De onderhoudscommissie De douches en toiletten zijn opgeknapt. Nieuwe tegels en wasbakken en
toiletpotten het ziet er weer mooi uit. De buitenkant van de kantine is geschilderd.
De banen zijn schoongemaakt. Er wordt nu jaarlijks onderhoud gedaan door de firma Huisman.
Baan 5 blijft een probleem geven na wordt dit komt door de onderlaag van de baan. Op de site staat
en op facebook staat wanneer er niet gespeeld kan worden. Het trekkertje moet vervangen worden
het krijgt teveel mankementen En de keuken gaat eind dit jaar begin volgend jaar vernieuwd worden.
WTC bij het Radboud/Vermeulen toernooi waren minder deelnemers dan in voorgaande jaren. Een
deel van de clubkampioenschappen is naar oktober verschoven Dit blijft zo, het bevalt goed.
Recreatie Piet Haakman werd 80. En heeft van een groot aantal leden op het kroonjarentoernooi een
parachutesprong gekregen. De toernooitjes worden goed bezocht. Els Beers wil weten of er ook
nieuwe leden komen op de labelavond. Nieuwe leden worden daarvoor uitgenodigd . Een aantal
komt ook
Jeugd Manuel is gestopt als voorzitter .Ryanne Smeman heeft zijn taak overgenomen.
Voor het ouder/kind toernooi is het moeilijk een datum te plannen i.v.m. competities. Het aantal
jeugdleden wisselt. De prijs van de ING wordt gebruikt voor de tennisexperience van de jeugd en de
sportpas.
VCL Er zijn twee nieuwe VCL`s Tamara en Manon . Aligonda blijft beschikbaar voor advies en
informatie.
Bar heeft met minder deelnemer aan toernooi en minder leden toch de zelfde omzet gehaald.
Verslag penningmeester De vereniging staat er financieel goed voor Er zijn genoeg reserves om de
banen over een paar jaar te vervangen en een nieuwe keuken te plaatsen. De uitgaven en inkomsten
zijn stabiel
5.Verslag kascommissie.
Lindy en Andrea zouden dit doen. Andrea kon niet en mocht ook niet omdat ze bestuurslid is. Dus
heeft Peter Smeman dit met Lindy gedaan. Alles is gecontroleerd en nagekeken . Ook dit jaar klopte
alles en werd het goedgekeurd. Kascommissie voor volgend jaar is Peter Smeman en Martien Pronk
reserve is Petra Wagenaar.
Begroting. De begroting van 2017 is gebaseerd op die van 2015 en 2016. Het is wat aan de
voorzichtige kant. Alles wordt wat duurder daar is rekening mee gehouden. Het contract van
Huisman zit erbij in .
6.Bestuursverkiezing

Renze Brems heeft gevraagd hoe dat zit. Eens in de drie jaar zijn de bestuursleden aftredend en of
herkiesbaar. Dit jaar zijn het de voorzitter Sjaak Beers Hij is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
tegenkandidaten en hij blijft de komende 3 jaar voorzitter. Van de barcommissie is de voorzitter
Nico Vermeulen aftredend en herkiesbaar Ook hier geen tegen kandidaten . En hij is weer herkozen
Dit geld ook voor de voorzitter van de WTC Wietse Kootstra hij wordt ook weer herkozen.
In het afgelopen jaar is Manuel gestopt als voorzitter ven de jeugdcommissie vanwege drukke
werkzaamheden. Zijn plaats is ingenomen door Ryanne Smeman.
Mutatie commissie`s Sponsorcommissie Johan Busselaar is na 18 jaar gestopt en wordt opgevolgd
door Wilfried Haakman en Peter Smeman. Johan krijgt een attentie voor zijn inzet.
WTC Marieta de Vries is gestopt. Haar opvolger is Jelle Langendijk.
VCL Aligonda Reedijk is opgevolgd door Tamara en Manon
Nico en Peter Vermeulen krijgen een attentie voor het rijden met hun busje( nu dat van Joris ) om
oud papier op te halen.
7.Rondvraag
Helen is blij met de buitenklok. Maar het lampje op de kantine is nogal fel als je op baan 4 staat.
De onderhoudscommissie gaat hier wat op bedenken.
Tineke vindt de boom bij de blokhut te groot en vraagt of die ingekort kan worden.
Els Beers zegt dat we daarvoor misschien een deskundige moeten vragen. Wordt naar gekeken
De vergadering wordt afgesloten met de trekking van de oude pasjes..Adrea is de gelukkige en krijgt
een tennisles van Bas. Alle aanwezigen krijgen nog een drankje.

