Notulen algemene ledenvergadering donderdag 31 januari 2019 in de kantine van de
vereniging
Aanwezig namens het bestuur: Jos, Janette, Afke, Simone Burger
Afwezig met bericht: Voorzitter
Penningmeester
Notulist
Bestuurslid

: Jos Broersen
: Janette Stuurman
: Simone Burger
: Afke de Lange

Aanwezig namens de leden: Koos den Hartogh, Marja den Hartogh, Fred van der Molen,
Cees Rozendaal, Diana Bruin, Anne-Marie te Buck, Tineke van Baar, Esther Kos, Hans
Broersen, Anique van Geldorp, Antoinet te Riele
1. Opening en vaststelling agenda
Jos opent om 20.00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 5 april 2018
Notulen van vorige vergadering worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Bij deze zijn de
notulen zijn vastgesteld.
3. Mededelingen:
Na vandaag bestaat het bestuur slechts uit 3 mensen. Het bestuur wil hierbij het signaal
afgeven dat dit onvoldoende is. Er moeten mensen in het bestuur er bij. 3 is een technisch
minimum! Er is op deze manier geen doorstroming en de belasting voor de overgebleven
leden is te hoog. Dit is dan ook een noodkreet!!!! Hierbij dan ook de oproep: meld je aan
voor een functie in het bestuur!
4. Ingekomen stukken:
Marja den Hartogh: Vraag betreffende het bedrag voor junioren bij de realisatie van de
begroting van 2017. Waarop is dit bedrag gebaseerd? Antwoord: de realisatie van de
contributie is uitgerekend door de penningmeester, waarbij het ledenaantal inclusief
verloop en aanwas is verwerkt. Marja geeft aan dat zij dit wel gelooft, maar is niet
tevreden met het antwoord. Deze kwestie is voor haar afgedaan en afgesloten: dit ging
nog over 2017!.
5. Beleid vereniging en commissies
Algemeen
In het afgelopen jaar is het netto ledenaantal met ca 2,5% gedaald! Dit betekent dat onze
vereniging krimpt. Een landelijke trend, maar daarom niet minder vervelend. De daling
zwakt wel af ten opzicht van vorig jaar.
Analyse van het ledenbestand:
• Aantal leden op 1-1-2019 -> 585
• Aantal leden op 1-1-2018 -> 600
• Aantal leden op 1-1-2017 -> 659
• Nieuwe leden in 2018: 74 (50 in 2017)
• Opzeggingen in 2018: 89 (109 in 2017)
• Netto daling ledenaantal: 15
• 1 lid van 80+ (Jan Oldenburger)
• oudste nieuwe lid in 2018: 74 jarige vrouw
• 20 jeugdleden starten in 2018
• 19% van de leden is t/m 17 in 2018 (was 20)
• 51,1% van de leden is 18 - 50 in 2018 (was 51,3)
• 30,1% van de leden is 50+ in 2018 (was 29)
Een krimpend leden aantal heeft zijn weerslag op de begroting. Met minder mensen
moeten wij de totale kosten van de vereniging dragen. Aan de inkomsten zijde hebben we
in 2019 gelukkig een aantal succesvolle toernooien op de kalender staan: Geestmerend en
Oldee.

Ledenactie
In gezamenlijkheid zullen wij verder moeten werken aan het behoud van de leden, maar
ook de nieuwe aanwas. Tijdens de sportweek in 2018 is er wederom een wervingsactie
geweest. Dit heeft 23 nieuwe senior leden en 3 junioren opgeleverd.
Software
De software wordt nog steeds uitgebreid qua functionaliteit. Het is/wordt mogelijk om
meerdere mensen ook een 'communicatie-rol' te geven. Hierdoor kunnen, bijvoorbeeld de
jeugdcommissie zelfstandig mails sturen naar de jeugdleden. Wij zullen de commissie
informeren over de mogelijkheden.
Vrijwilligers aantrekken
De noodzaak voor het aantrekken van vrijwilligers blijft een uitdaging. Vooral de opvolging
van de huidige groundsman Kees Rozendaal is een punt van aandacht. Net als de noodkreet
vanuit het bestuur, is er dus ook een noodkreet vanuit Kees: wie gaat hem vervangen????
Jeugd
De jeugd commissie heeft wederom de meeste zaken georganiseerd. Niet alleen zaken
voor onze eigen jeugd, maar ook om leden te werven.
Het aantal 'oudere' jeugdleden is een zorgpunt. Veel jeugd haakt af als ze ouder zijn.
Weinig leden is, wat wij vermoeden de oorzaak hiervan.
Parkcommissie
Belangrijkste nieuws van 2018 was het 'opzeggen' van de groundsman Kees Rozendaal. Kees
gaat in 2019 zijn laatste jaar als groundsman in. Het is dan ook van groot belang dat er een
passende invulling wordt gegeven aan zijn functie. De voorkeur gaat uit naar een iemand
in vergelijkbare functie. Hiervoor wordt nu gekeken naar een vervanger, eventueel ook
buiten de vereniging.
De commissie heeft een meerjaarsbegroting ingediend, waarbij er over enkele jaren
(prognose over 4 jaar) groot onderhoud aan de banen moet plaatsvinden. Voor een
dergelijke uitgave zal een reservering moeten worden gemaakt.
Kantinecommissie
Het afgelopen jaar 2018 was, mede door het ontvangen van de sportweek een mooi jaar
voor onze kantine omzet. We werden echter minder fraai verrast door een inbraak in ons
clubhuis. De schade was groot, zowel aan de kantine als aan het hekwerk. Ook is geld
gestolen uit de kantine. Dit maakt het voor het bestuur noodzakelijk om het contante geld
te gaan weren uit de kantine. Wij gaan dan ook over op volledig cashless (PIN) betalen in
de kantine. Eventueel kan tijdens openbare toernooien (zoals geestemerend en Oldee) een
uitzondering worden gemaakt. Maar in principe wordt de kantine cashless. Bestuur vraagt
goedkeuring voor het volledig cashless maken van de kantine en alle aanwezigen stemmen
hiermee in.
6. Financieel overzicht:
Het financieel overzicht is te lezen op de internetsite in een afgeschermd deel. Alléén
leden kunnen het ook via een e-mail op te vragen bij Janette Stuurman. Daarnaast zullen
een klein aantal stukken ter inzage liggen tijdens de ALV.
a. Toelichting van de penningmeester:
Janette licht het financieel jaarverslag toe en het budget voor komend jaar.
Het geeft nu nog een vertekend beeld bij de ballen , deze worden door de
competitieteams betaald en de ballen voor de toernooien worden door de
vereniging bekostigd. Dit zal voor volgend jaar worden uitgesplitst.
b. Verslag van de kascontrole commissie:
Koos den Hartogh heeft de kascontrole gedaan. Alles is in orde aangetroffen,
keurig en overzichtelijk. Alle lof en complimenten voor Janette.
c. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie:
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe kandidaat voor het uitvoeren van de
kascontrole.

Annemarie te Buck meldt zich aan en Koos den Hartogh zal nog 1x de controle
doen.
d. Goedkeuring begroting:
De begroting voor 2019 is goedgekeurd.
7. Actiepuntenlijst
- Interesse voor opfris AED werking. In samenwerking met de EHBO wordt
gekeken naar een nieuwe datum. Er wordt opgemerkt dat ook de gemeente
dergelijke cursussen organiseert.
-

Tennispas gebruiken als pinpas. Cashless betalen nu via de kassa geregeld. Deze
vorm vergt extra licentie bij de kassa en wordt nu even uitgesteld.

-

Uitsplitsen van financieel kunnen kijken hoe de opbrengsten zijn vanuit
toernooien, competitie en reguliere openingstijden. In de kassa wordt dit
zichtbaar. Invoering van kassa en cashless gaat dit makkelijker maken.

-

stroom bekijken om over te stappen naar een nieuwe leverancier. Is belegd bij
Koos den Hartog. Nog geen uitsluitsel over de juiste leverancier gegeven.

8. Contributie
De ALV wordt gevraagd om in te stemmen met een wat hogere stijging van de contributie
dan gebruikelijk. De gestegen kosten en het dalende ledenaantal zijn de basis waarop deze
stijging wordt doorgevoerd. Lidmaatschap gaat van 122,50 naar 127,50 voor senioren, van
58,25 naar 60,00 voor jeugd en van 26,00 naar 28,00 voor junioren. De leden stemmen in
met deze verhoging.
9. Proefperiode voor competitielidmaatschap
We zijn gevraagd om een speciaal lidmaatschap voor competitieleden op te zetten.
Hiermee kunnen leden van een andere vereniging competitie spelen bij TV Warmenhuizen.
Onderzoek bij omliggende verenigingen leert dat het daar ook mogelijk is. Spelregels die
wij hiervoor gaan hanteren zijn ook vergelijkbaar:
- Een competitielid is al lid bij een andere tennisclub
- Een competitielid is alleen gerechtigd gebruik te maken van de banen tijdens competitie
wedstrijden (voor- en/of najaarscompetitie)
- Het competitielidmaatschap kost € 70,- per jaar voor deelname aan de voor en
najaarscompetitie. Alleen voorjaar of najaar is € 40,Er wordt akkoord gevraagd voor deze nieuwe lidmaatschapsvorm. De aanwezige leden
stemmen hiermee in.
10.De commissies:
Clubkampioenschap commissie
Intredend: Rob Jongbloed
Uittredend: Competitie commissie
Intredend: Uittredend: Jeugdcommissie
Intredend: Uittredend: Parkcommissie

Intredend: Uittredend: Kantinecommissie
Intredend: Uittredend: Geestmerend commissie
Intredend: Uittredend: Oldee commissie
Intredend: Henriette Doeve
Uittredend: Ledenadministratie
Intredend: Uittredend: 11.Samenstelling bestuur:
Volgens het huishoudelijk reglement treden er jaarlijks volgens het rooster bestuursleden
uit. Na de ALV treedt Simone Burger af als secretaris zoals aangekondigd bij de vorige ALV.
Staande de vergadering meld Hans Broersen zich aan als lid voor het bestuur. Hoewel hij
nog formeel niet is voorgedragen, wordt de leden gevraagd of er bezwaar is tegen het
toetreden van Hans in het bestuur. Er zijn geen bezwaren geuit en er wordt gestemd over
de toelating van Hans tot het bestuur. Hans is met ingang van de ALV lid van het bestuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor functie van secretaris: deze blijft vacant. Tevens is de
vacature voor algemeen bestuurslid ook nog vacant.
12.Rondvraag en sluiting:
Anne-Marie: Ik wil graag mijn onvrede uiten over de wijze waarop er door de kantine
commissie is omgegaan met het stoppen van mijn moeder als vrijwilliger bij de commissie.
De wijze waarop de KC omging met het vertrek is niet acceptabel. Jos geeft aan dat dit bij
de commissie is aangekaart en heeft de KC terecht gewezen. Dergelijke excessen mogen
niet meer voorkomen.
Tineke: Kan de aankondig van de ALV ook nog per email worden herinnerd? De aankondiging
is maar 1x gestuurd en geen herinnering per mail. Bestuur zal de aankondiging ook vlak
voor de komende ALV per mail versturen.
Koos: Ik mis een jaarverslag van de vereniging. Kan deze worden opgesteld? Koos meldt
zich zelf ook aan als vrijwilliger om dit jaarverslag (over 2019) voor de komende ALV op te
stellen.
Jos sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
Actielijst:

Wie?

Wanneer?

Jaarverslag

Koos

Januari 2020

