
Notulen van de algemene ledenvergadering van 6 maart 2023 

Afwezig met bericht 15 leden. Aanwezig 46 leden  

1.De vergadering wordt onder belangstelling van veel leden, geopend door Sjaak. 

2.Mededelingen en ingekomen stukken 

-Vorig jaar kregen we een vergoeding vanwege de hoge energieprijzen . Nu is er de TEK 
Tegemoetkoming Energie Kosten. Ook verenigingen komen  hiervoor in aanmerking als de 
energiekosten meer dan 7% van de omzet bedragen. Sportstroom,(onze energieleverancier) vraagt 
het aan. Het is voor de periode van november 2022 tot en met het einde van 2023. 

-Vanaf 1 april zit er ook staPegeld op blikjes .Dit wordt doorberekend in de prijs. En wordt door MTC 
niet terugbetaald. De blikjes mogen niet ingeknepen worden maar moeten heel worden ingeleverd. 
Hiervoor zijn speciale opvangbakken. Blikjes en flesjes worden weer ingeleverd bij de groothandel, 
die het staPegeld weer terug betaald aan MTC. 

-Het zondagteam met Helen, Manon, Annemiek en Lindy is kampioen geworden. 

-Het team van Paul van PuYen is ook kampioen geworden 

-Het team van Manuel gaat er van uit dat zij ook kampioen zullen worden. 

-Aan de voorjaarscompePPe doen 16 teams mee. 4 op vrijdagavond, 6 op zaterdag en 6 op zondag. 

3.Notulen van de vergadering van 7 maart 2022 

Deze worden goedgekeurd. 

4.Jaarverslagen van secretariaat en commissies 

Deze zijn te lezen op de site van MTC 

Er is nog een applaus voor Ad de Geus die na 15 jaar in de onderhoudscommissie hier mee is gestopt. 

5.Verslag penningmeester 

Sander is per 1 januari 2023 gestopt als penningmeester . Hij wil tot 30 juni ons nog bijstaan met de 
verwerking van de financiën. 

Ondanks corona en oplopende prijzen hebben we een redelijk goed jaar gehad. De jaarrekening sluit 
met een baPg saldo van 5.322,- euro. Dit wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. 

6.Verslag kascommissie en benoeming nieuw commissielid 

Paul de Winter en SebasPaan Pot hebben de financiële stukken gecontroleerd en goed bevonden. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit SebasPaan Pot  en Liana Groot. Reserve is Marieke Pot. 

7.BegroGng 2023 

De energiekosten en de gemeentelijke belasPngen sPjgen behoorlijk op de begroPng van 2023. 

 Het ledenaantal is vrijwel gelijk gebleven. De contribuPe is met 5,- euro verhoogd.                                    
Er wordt vanuit gegaan dat we dit jaar quiYe spelen met uitgaven en inkomsten  

8.Tennispark verplaatsen of  renoveren ? padelbanen? 

-Het park verplaatsen naar FC Medemblik ?. Na een vergadering in mei vorig jaar is er gesproken met 
FCM over samengaan en verplaatsing van ons park naar het terrein van FCM. Dit plan is 



gepresenteerd bij de gemeente en die reageerde enthousiast. Aan de gemeente werd gevraagd hier 
voor 1 februari op te reageren. Hierna konden we dan wel/niet starten met een financiëel 
haalbaarheidsonderzoek. Op 15 februari kwam er antwoord van de gemeente . Ze zijn nog steeds 
posiPef maar hebben geen geld beschikbaar om de verhuizing te ondersteunen. Tevens is er geen 
sprake van mogelijke woningbouw of andere bebouwing op de vrijkomende locaPe. MTC en FCM 
hebben geen middelen om het zelf te financieren.  Dus de plannen voor samengaan/verhuizen zijn op 
deze manier geen haalbare kaart. Het bestuur adviseert de leden om hier mee te stoppen. 

 Er wordt gevraagd aan de leden hoe zij hier over denken. Deze zijn unaniem van mening om dit niet 
door te laten gaan. We gaan dus niet verhuizen. !! 

Dan zullen we de banen gaan renoveren, (kunstgras vervangen) en het hekwerk vernieuwen/
aanpassen. Het hekwerk is niet meer in goede staat.                                                                       Hier is in 
de afgelopen jaren een voorziening voor opgespaard en dit kunnen we ook betalen.                    Naast 
deze renovaPe zal er ook worden gekeken naar de toepassing van zonnepanelen.                              
MarPen Pronk merkt op dat de huidige banen nog wel ca 3 jaar mee kunnen. We zullen middels 
mePngen van de KNLTB laten bekijken hoe ze er voor staan.                                                                     Om 
dit alles te realiseren en een plan van aanpak te maken is er een bouwcommissie bestaande uit;      
Sjaak Beers, Nico Vermeulen, en Patrick Postma. Er zal worden gekeken naar 2 baansoorten t.w.  
standaard kunstgras en Tennis Pro Vision. (Rode keramische korrels in een rode kunstgrasmat)         
Als het uitvoeringsplan en de Pjdsplanning gereed is , zal het aan de leden worden voorgelegd. Hierna 
zal een besluit worden genomen over het vervolg.               

-Padelbanen 

Moeten wij bij MTC ook padelbanen aanleggen?. Als we dit willen moeten we dan baan 5 ervoor 
gebruiken?. Of op de grond achter de tennisbaan? .De gemeente heef in zijn reacPe aangegeven dat 
er op de aangrenzende grond van ons park, mogelijkheden hiervoor zijn. Johan Busselaar merkt op 
dat als die grond erbij komt ook de erfpacht aangepast moet worden . Ook moet er gekeken worden 
of deze banen niet te dicht op de bewoning ziYen i.v.m. geluidsoverlast .De regelgeving hiervoor is 
nog niet helemaal duidelijk. Mocht de gemeente toestemming verlenen dan zal daarna de financiële 
haalbaarheid nog ingevuld moeten worden.  

De eventuele aanleg en haalbaarheid van padelbanen wordt ook door de bouwcommissie bekeken. 
Hiervoor komt Sjoerd Sijbrandij nog bij deze commissie en zullen we ons laten informeren door de 
KNLTB. 

9.Bestuursverkiezing 

Er is een vacature voor penningmeester. Sander is gestopt en er is nog geen opvolging.  Er wordt nog 
gesproken met 2 personen over de invulling hiervan. 

Volgend jaar is er een vacature voor voorziYer. Sjaak geef aan dat hij er na 10 jaar wel mee wil 
stoppen en dat het Pjd wordt voor “verjonging”                                                                                                      
Dus mocht er een ambiPeuze dame of heer zijn voor deze “mooie job” neem dan even contact op 
met Sjaak. 

10.MutaGes commissies 

Alle commissies met de leden daarvan staan op de site. Bij een aantal commissies wordt het zeer 
gewaardeerd als er mensen zijn die  eenmalig met een acPviteit willen helpen. 

11.Rondvraag 

Liana:            Hoe zit het met de uitbetaling bij het draaien van een bardienst. 



                      Bij de 1e dienst krijg je 50,- euro terug. Bij een 2e dienst is dat 25,- euro. Het is niet de                 
.                     bedoeling om diensten uit te besteden aan niet-leden. 

Benno :        Is het wat om zonnepanelen aan te schaffen. Wordt bekeken door de bouwcommissie. 

Maarten :    Wordt het terras nog uitgebreid. Voorlopig niet. Er moeten eerst nog een aantal ramen 

                      vervangen worden vanwege lekkage. 

SebasPaan:   Hoe gaat het met de reclame /sponsoring. Er is er een minder . Peter en Wilfried zijn er     

                        mee  bezig. 

                        Is er nog gekeken naar nieuw binnen meubilair. Nee i.v.m. toen nog mogelijke  

                        verhuizing naar FCM . Misschien dit jaar een vervolg. 

Piet Meurs:   Is het een idee om eigen mensen te laten meehelpen met vernieuwing van de banen  

                        om de kosten te drukken. MarPen vraagt zich af hoe het dan zit met de garanPe. 

De vergadering wordt gesloten 

 


