Notulen algemene ledenvergadering vrijdagavond 3 maart 2017 in de kantine van de vereniging
Aanwezig namens het bestuur: Jos, Bas en Anique
Afwezig met bericht: Afke en Simone
Voorzitter: Jos Broersen
Penningmeester: Anique van Geldorp
Notulist: Antoinet te Riele in verband met afwezigheid van Simone
Aanwezig namens de leden: Alena, Koos, Marja, Gerrit, Jos, Gert, Klaas, André, Peter, Kees, Margriet,
Geertje, Mark, Fred, Janette, Antoinet
1. Opening en vaststelling agenda
Jos opent om 20.10 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 11 maart 2016
Marja geeft aan dat we de communicatie zouden verbeteren. De site is prima, maar er zou een
papieren versie van de notulen van vorig jaar in de kantine ter inzage komen. Marja vraag of het
klopt dat de papieren versie van de notulen niet in de kantine ter inzage is zoals vorig jaar is
afgesproken. Jos geeft aan dat deze er inderdaad niet hangt.
Het bestuur zal er zorg voor dragen dat de notulen van dit jaar in de vorm van een papieren versie
ter inzage in de kantine zal komen te hangen.
De notulen van 11 maart 2016 worden goedgekeurd met dank aan Simone.
3. Mededelingen:
Er zijn geen mededelingen.
4. Ingekomen stukken:
Er zijn ingekomen stukken.
5. Financieel overzicht:
a. Jos licht middels een Power Point Presentatie een en ander toe.
Marja geeft aan regelmatig complimenten van bezoekers te krijgen dat het park er mooi,
maar bovenal verzorgd uitziet. Complimenten aan de parkcommissie.
b. Toelichting van de penningmeester:
Anique licht aan de hand van een Power Point Presentatie het financieel jaarverslag toe.
Er zijn vanuit de aanwezigen omtrent de begroting geen vragen.
c. Verslag van de kascontrole commissie:
Alles is in orde aangetroffen. Alle lof. Een aanbeveling is om minimaal twee keer per jaar
een kascontrole uit te voeren. Een periodiek inzicht zou wenselijk zijn. Anique geeft aan
dat een extra controle veel werk is en stelt voor om tijdens elke bestuursvergadering de
bankafschriften mee te nemen ter info.
d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe kandidaat voor het uitvoeren van de kascontrole.
Andries Dekker heeft de kascontrole twee jaar uitgevoerd en het bestuur bedankt hem
daarvoor. Koos den Hartog heeft de kascontrole een maal uitgevoerd en zal dit volgend
jaar nog een maal doen. In overleg met Anique zal Simon van Geldorp volgend jaar
samen met Koos de kascontrole uitvoeren.
e. Goedkeuring begroting:
De begroting voor 2017 is goedgekeurd.
6. a. Beleid:
Sponsoring:
Sponsoring is iets waar we zeker iets mee kunnen. We willen meer sponsors binnen gaan halen door
ze bijvoorbeeld een pakket aan te bieden van een lidmaatschap en sponsorgeld.

Ledenbehoud:
- Het blijft de aandacht houden van het bestuur.
- In 2016 hebben we meegelift met de sportweek, daar zijn veel leden uit voortgekomen.
- De Jeugd commissie heeft aan het begin van het seizoen de agenda voor het hele jaar
met daarin een permanent beleid om jeugdleden te werven. Dit in overleg met de
trainers. Koos merkt op dit voor de senioren te missen.
- Alena merkt op dat verscheidene sportverenigingen op de jaarmarkt staan om leden te
werven.
- Fred geeft aan dat er een grote opkomst, 64 leden, is voor het stamppotten toernooi op
zaterdag 4 maart aanstaande.
- Ideeën omtrent ledenwerving zijn welkom.
6. b. Zonnepanelen:
Jos licht een en ander toe over de energie besparing op het park. Er is een advies opgesteld voor
zonnepanelen. De kantine heeft een optimale ligging om zonnepanelen op te bevestigen. Het gaat nu
om een investering van € 18.000,- voor een berekening van 60 panelen. Dit zou zich binnen zeven
jaar hebben terugverdiend. Er is ook nog een mogelijkheid om subsidie aan te vragen. Als besloten
wordt om de zonnepanelen aan te schaffen gaan we uiteraard ook voor de subsidie aanvraag.
We laten ons graag leiden door de adviseurs.
- Geertje vraagt of er ook nog iets aan de lichten gedaan kan worden.
In het energie advies zat ook de vraag om de lichten te vervangen. De terugverdientijd
van de LED verlichting is 15 jaar. Daarom is het zoals het nu is voordeliger. Vervanging
van de lichten zijn niet meegenomen in de begroting van 2017.
- Een opmerking omtrent de lichten:
Als je de baan verlaat, doe dan ook de lichten uit!
Marja geeft aan dat als je mensen hierover aanspreekt ze heel goed voor reden vatbaar
zijn. Mond tot mond werkt heel goed.
- Margriet vraagt of eventuele dubbele beglazing nog iets kan bijdragen.
Het is mogelijk, maar het zou om een minimale besparing gaan
- Jos heeft een enquête verstopt in de afgelopen Miggenmepper. De pagina is door 119
leden gezien en door 40 leden ingevuld. Het is een klein kopje bovenaan. Bij een
volgende enquête zou er meer aandacht op gevestigd moeten worden.
Stemming aanschaf zonnepanelen:
Het bestuur mag over € 20.000,- zelf beslissen. Daar het om een aanzienlijk bedrag gaat wil het
bestuur toch overleggen met de leden.
Alle aanwezige leden stemmen voor.
Het voorgenomen besluit is:
De tennisvereniging Warmenhuizen gaat investeren in zonnepanelen.
7. De commissies:
Voor de Oldee commissie hebben Sonja van de Watering en Hans de Geus zich aangemeld.
8. Samenstelling bestuur:
Anique van Geldorp treedt af als penningmeester.
Janette Stuurman heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie als penningmeester.
Alle aanwezige leden stemden voor.
Bas Peerdeman treedt af als algemeen bestuurslid. Er zijn geen aanmeldingen voor deze functie dus
deze blijft vacant.
Anique en Bas worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging.
Jos de Groot vraagt of er een rooster van aftreden is zodat we van tevoren weten wie er wanneer
moet aftreden en of iemand zich herkiesbaar stelt? We gaan in de statuten nakijken hoe dit zit.

9. Rondvraag en sluiting:
Marja: Het bestuur krijgt van de jeugd commissie een jaarverslag. Zou deze ook gepubliceerd kunnen
worden op de site? Jos gaat dit navragen bij Dave.
Koos: In het nieuws is veel aandacht over ontucht binnen verenigingen. Wat kunnen wij aan alertheid
bieden binnen onze vereniging? Jos geeft aan navraag te gaan doen omtrent dit onderwerp bij de
knltb.
André: Is er vanuit het bestuur een mogelijkheid om tennis tijdens de sportweek elk jaar op het park
te krijgen? We hebben contact met de sportweekcommissie, maar er is geen extra lobby.
Geertje: Een afgevaardigde van de tennis (Geertje, Diana of Esther) gaat elk jaar naar de vergadering.
Tennissen tijdens de sportweek is leuk, maar het bij elkaar krijgen van scheidsrechters is een hele
opgaaf.
Er hebben zich 49 teams ingeschreven voor de competitie, waarvan 4 teams op de nieuwe woensdag
avond vorm. Deze competitie is zeven keer in mei en juni.
Jos sluit om 21.30 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.

Actielijst:

Wie?

Wanneer?

Notulen op doorsturen naar Dave
zodat hij ze op de site kan zetten

Jos

11 maart 2017

Een papieren versie van de notulen
ophangen in de kantine

Jos

11 maart 2017

In de statuten nakijken of het vrij te
besteden bedrag € 20.000,- is.
(Er is geen voornemen om dit bedrag te
verlagen).

Anique / Janette

Voor de volgende ALV in
2018

In de statuten nakijken of er iets
beschreven staat over een rooster van
aftreden.

Jos

Voor de volgende ALV in
2018

Nakijken of het jaarverslag van de jeugd
commissie op de site staat. Zo niet , dan
doormailen aan Dave en deze op de site
laten zetten

Jos

11 maart 2017

Bij de knltb navragen wat er op het
gebied van ontucht bekend is en hoe te
handelen.
Zijn er protocollen?
Wat zijn eventuele signalen?

Jos

Voor de volgende ALV in
2018

