Notulen van de Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging Warmenhuizen
gehouden op vrijdag 11 maart 2016
1. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.
Op de vergadering zijn volgens de presentielijst 25 aanwezig.
Helaas moeten we meedelen dat de agenda en de notulen niet op de site waren gezet en
de leden dus geen inzage hebben gehad. Dit had niet mogen gebeuren.
2. Vaststellen van de notulen Algemene Ledenvergadering van 6 februari 2015
De notulen ligt ter inzage op de tafel en zullen aan het eind van de avond worden
ondertekend.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn 4 afmeldingen ontvangen. Ike Bleeker bedankt bestuur voor de inzet en geeft aan
dat hij persoonlijk geen noodzaak ziet om de contributie te verhogen. Dit op basis van de
begroting en de liquide middelen.
De kapvergunning is afgegeven door de gemeente. 26 maart zal de boom worden gekapt.
TV Warmenhuizen is officieel een Tenniskidsvereniging. Benoemd door de KNLTB. Deze
vermelding zal ook op de website komen te staan. Marc en Anne dank voor het trainen van
de jeugd.
4. Jaarverslag
Het jaarverslag 2015 wordt zonder opmerkingen en/of vragen vastgesteld.
5. Financiële overzicht
De penningmeester licht het financiële overzicht toe.
Afgelopen jaar hebben we een goed jaar gedraaid. Geestmerend toernooi en het olDee
toernooi hebben veel opgebracht. Er is eea veranderd in de kantine tegen relatief gezien
lage kosten. De elektriciteitskosten zijn ongeveer € 3000,- naar beneden, waarvan
ongeveer € 1500,- structureel. Energie kan nog meer naar beneden, daar wordt
momenteel naar gekeken. De subsidieregeling wordt in vier jaar tijd afgebouwd.
De kascontrolecommissie deelt mee dat de penningmeester alles heeft laten zien en dat er
geen onregelmatigheden zijn ontdekt. De kascontrolecommissie geeft aan als tip om grote
facturen te laten ondertekenen door degene die heeft besteld. Tineke van Baar treedt
reglementair uit de kascontrole commissie. Andries Dekker stelt zich beschikbaar voor
kascontrole commissie. De kascontrole commissie bestaat nu uit Koos den Hartogh en
Andries Dekker
Begroting 2016
De penningmeester licht de begroting 2016 toe. Verder geen opmerkingen.
De begroting 2016 wordt onder dankzegging aan Anique Geldorp door de vergadering
goedgekeurd en vastgesteld.
6. Beleid en toekomst TV
6.1 Beleid vereniging
Het komende jaar gaan we ons richten op energie en milieu.
De subsidiemogelijkheden voor 2016 zijn nu nog groot, ivm vervallen van andere subsidies.

We gaan de huidige huishouding bekijken, wat gebruiken we nu, wat kunnen we
terugdringen. Switchen van energieleveranciers kan wellicht € 1500,- besparen.
Er zal worden gekeken naar dubbele beglazing ivm gasverbruik en naar de kosten van het
verwarmingswater.
Led verlichting is niet aan de orde, voordat de hoge kosten van aanschaf zich
terugverdienen zal daar een lange periode overheen gaan. Dit is een NO GO!
Kosten van eventueel aanschaf van zonnepanelen is rond € 25.000,- hiervoor kan ook
subsidie worden aangevraagd.
Ook willen we de communicatie onder de aandacht brengen.
We willen proberen de digitale miggenmepper op te zetten, dit als bindmiddel naar de
leden toe. In de Miggenmepper zullen foto’s, filmpjes, inlichtingen, agenda’s worden
opgenomen. En natuurlijk zijn we hierin ook afhankelijk van de input van de commissie en
de leden. Lever dus zoveel mogelijk aan. We zullen ook een aantal exemplaren ter inzage
in de kantine neerleggen.
6.2 Beleid kantinecommissie
Geen op of aanmerkingen. De prijs van de wijn zal met 0.25 cent omhoog gaan, dit is met
algemene stem aangenomen.
6.3 Beleid technische commissie
In overleg is de technische commissie opgeheven.
Het is nu verdeeld in twee onderdelen competitie commissie en de clubkampioenschap
commissie.
De competitie commissie zal bestaan uit Geertje Wezelman en Annemarie van Beusekom,
met daarbij de ondersteuning. Zij willen een jaar aankijken hoe het gaat.
De clubkampioenschap commissie zal bestaan uit Ronals Koster die zich zal bezig houden
met de inschrijvingen etc. Antoinet te Riele, Suzanne Buter en Karin Mul zullen als
ondersteunend lid helpen bij de clubkampioenschappen maar zullen geen
verantwoordelijkheid dragen.
Voor de clubkampioenschappen zijn we dus druk op zoek naar nieuwe leden, want zonder
nieuwe leden geen clubkampioenschappen. Voor een commissie is een aantal van vijf leden
een mooi aantal. Hierbij het verzoek, vraag en kijk om je heen.
We zullen kijken wat we met de KNLTB ledenwerving kunnen doen.
De competitie is in het najaar meer geworden.
Kunnen we eventueel met andere verenigingen ook iets gaan organiseren, hoe kunnen we
verschillende leeftijdsgroepen bereiken.

6.4 Beleid jeugdcommissie
Via het Jeugd Sport Project Schagen hebben we weer 25 nieuwe jeugd leden die 4 weken
lang de sport ontdekken voor € 5,-.
Afke bedankt de commissie voor het keurig toesturen van de notulen.
6.5 Beleid olDee commissie
Organiseren dit jaar wederom het eendaags toernooi. Verder is in beleid niets gewijzigd.
7. Samenstelling commissies
Technische commissie uittredend
voordracht
Competitie Commissie nieuw
voordracht

Opgeheven

Geertje Wezelman, Annemarie van Beusekom

Clubkampioenschap
Commissie

nieuw
voordracht

Jeugdcommissie

uittredend
voordracht
uittredend
voordracht

Parkcommissie

Kantinecommissie

uittredend
voordracht

Geestmerendtoernooi uittredend

Ronald Koster (inschrijvingen)
Antoinet te Riele, Suzanne Buter, Karin Mul
(allen ondersteunend)

Margriet Zutt, Carmen Versteegh, Diederik Stoffers
en Anneke Lagrange
Jose Kaandorp, Carla Dekker, Yvonne van Straaten,
Petra Barsingerhorn, Colette Bakker, Wil Nannes,
Lisanne Nieuwpoort
Ronald Koster, Ilja Zutt, Sara van den Berg en
Thierry Verhage

voordracht
Oldeetoernooi

Ledenadministratie

uittredend
voordracht

Jan de Groot

geen wijzigingen

8. Samenstelling bestuur
Voor Penningmeester Anique van Geldorp is een vervanger gevonden. Het voorstel voor de
nieuwe penningmeester is Janette Stuurman. Voor komend jaar zullen de werkzaamheden
worden overgedragen aan Janette, zij zal 2017 officieel worden voorgedragen voor nieuwe
penningmeester. Bas Peerdeman geeft aan te willen stoppen als bestuurslid, we zullen
hiervoor opzoek gaan naar een nieuw bestuurslid.
9. Rondvraag en sluiting.
Fanny vraagt alle stukken alsnog op de site zullen zetten.
We zullen de stukken compleet maken en alsnog op de site zetten.
Kees vraagt wat de besparingen zijn. Dit onderzoek loopt momenteel en wordt hard aan
gewerkt door Koos. Zodra het rapport klaar is zullen we dit ter inzage zetten op de site.
Koos geeft aan dat we voor 2017 moeten zorgen dat de stukken duidelijk vooraf op de site
staan. Tineke geeft aan dat ook de notulen van de olDee vergadering naar Afke verzonden
zullen worden. Koos geeft aan dat er veranderingen zullen komen in de sporthal en dat de
hal waarschijnlijk weg zal gaan. We zullen hier navraag naar doen.
Jos sluit de vergadering.

de voorzitter

de secretaris.

Jos Broersen

Simone Burger

