NOTULEN
Algemene ledenvergadering
Datum
woensdag 10 januari 2018
Aanvang
20:00 uur
Locatie
Buitenhuis tDe Koekoek
71 aanwezige leden volgens de presentielijst
Bestuur: Kees Konings (voorzitter), Jacqueline Trouw (secretaris/notulist), Jos de Jonge
(penningmeester), Doriet Slegt, Erik Nollen, Dennis Blaak.

1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. De aandacht wordt nog even gevestigd
op de extra inkomsten voor de club: bijvoorbeeld door mee t e doen aan de Vriendenloterij, de Rabo
Clubkas Campagne, de Jumbo Clubkas actie (Spek je club).
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
4. Notulen ALV 11 januari 2017 (bijlage)
Er zijn geen opmerkingen op de notulen. Voorzitter dankt de notulist voor het opmaken van de
notulen.
5. Jaarverslagen 2017
a) jaarverslag bestuur (bijlage)
De voorzitter stipt wat punten uit het jaarverslag aan.
Aanvullend: Unitas en HCEL gaan waarschijnlijk ook aansluiten bij de gezamenlijke
inkoopafspraken bij INBEV/KREKO. Dit gaat ons dan extra voordeel opleveren in de vorm van
korting en bonussen.
Vraag van Ton de Pijper of het vervallen van het 3 jaar NVK op ons park een financiële
tegenvaller is. Kees Konings: het zou een meevaller zijn geweest, maar de opbrengsten van
het open toernooi en 45+ toernooi zijn veel omvangrijker. Dus het is geen substantiële
tegenvaller.
Clubkampioenschappen zullen samen met Rico worden gespeeld. (19 tot 25 maart).
Deze clubkampioenschappen staan geheel in het teken van een goed doel: De inschrijfgelden
gaan namelijk geheel naar KWF (Tennis4Life).
Vraag van Ton de Pijper: Rico start in feite een nieuwe vereniging op. Wat als dit mislukt?
Kees Konings: dat is niet te voorspellen. Rico wenst een eigen park met clubhuis. Stichting
waarborgfonds sport heeft echter wel kritische noot gehad over het feit dat het nieuwe park op
steenworp afstand komt (500 m) van een andere tennisvereniging (De Bocht).
Vraag van Mariëtte Sioen: Hoe gaat dit met competitie? Afgelopen najaar was bijzonder (te)
druk. Kees Konings: Onze eigen teams hebben (op vrijdag) voorrang. Een deel van Rico is nu
naar de zaterdag gegaan, omdat we op vrijdag mogelijk maximum aantal deelnemers zouden
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krijgen.
Corry van Delzen: heeft Rico dit jaar ook hun eigen toernooi op ons park? Kees Konings: Ja,
Rico doet dit net voor de vakantie op ons park.
Netty Tromp: krijgt Paul een afscheidsreceptie? Kees Konings: we hebben dit gevraagd aan
Paul maar die twijfelt hierover en heeft dus nog niet gezegd dat hij dit wil. We organiseren dit
uiteraard alleen als hij dit zelf ook wil.
Corry van Delzen: lettertype op website is niet goed leesbaar. Dennis Blaak: we nemen het
mee.
e
[presentatie bij notulen] Groei wordt de 5 G na ‘Gravel, Groen, Gezellig en Gastvrij. Verder
zijn wij, in verband met toekomstbestendigheid, aan het nadenken over andere
abonnementsvormen. Met name voor jeugd: all-in abonnementen, inclusief training/les. Zoals
bij voetbal al lang het geval is.
Als dit bij jeugd goed verloopt (eerst een pilot jaar), gaan we bekijken of we dit ook voor de
senioren kunnen invoeren.
b) verslagen commissies (bijlage)
Er zijn geen opmerkingen.
6. Financieel op de hoogte
a) jaarrekening (rekening en verantwoording) (bijlage)
Jos licht de financiële stukken toe. We hebben een mooi resultaat van zo’n € 18.000 dit
afgelopen jaar. Enkele grote sponsoren zijn weg. Vorig jaar ook een eenmalige hoge bijdrage
gehad, die er dit jaar niet is.
Jeugd: de € 1.500 is subsidie van de gemeente. Rest gaat vanaf nu via Tennis.wb.
We hebben meer onderhoud vanwege intensiever gebruik van de banen, onder andere door
jaaropenstelling en de komst van de Rico leden.
Aandacht voor energie: licht brandt te vaak te lang. Gaat worden geautomatiseerd:
gecombineerd met afhangsysteem. Ton de Pijper voorziet hier problemen mee. Erik: bij andere
verenigingen werkt het, dus we verwachten dat het wel werkt, maar mocht dat toch niet zo zijn,
dan zijn de instellingen gewoon weer aan te passen. Het is voorlopig een proef. Maar de
energierekening zal omlaag moeten. Hier ligt echter ook een taak bij de leden om zuinig om te
springen met de verlichting.
Ralf Huijbregts: Hoe zit het met de app voor de bediening van de LED verlichting? Erik Nollen:
technisch niet optimaal, want als je via de app de verlichting aanzet, moet je zelf ook via de
app uitzetten. Erik heeft meermaals om 0:30 op het park het licht uit moeten komen doen. Dus
we gaan nu voor de combi met afhangsysteem.
Verwachting extra baromzet door Rico? Is nog niet meegenomen in begroting,
zekerheidshalve.
Bernice Stadhouders: over de all-in abonnementen. Hoe kan dit niet zijn verwerkt in de
begroting? Kees Konings: dit wordt gesplitst; Lesgelden gaan naar tennis.wb, contributies naar
ons.
b) balans (bijlage)
Er zijn vanuit de ALV geen vragen over de balans.
c) begroting 2018 (bijlage), besproken hiervoor sub a.
d) verslag kascommissie (bijlage)
Saskia van den Heykant overhandigt het verslag namens de kascommissie (Saskia van den
Heykant, Ad de Wild en Cees Musters) en adviseert de ALV om de jaarrekening goed te
keuren en het bestuur décharge te verlenen. De leden stemmen hiermee in.
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e) benoeming nieuwe kascommissie
Cees Musters meldt zich af. Kees Loose meldt zich aan. Saskia van den Heijkant blijft in de
kascontrole commissie, evenals Ad de Wild.
7. Voorstellen vanuit het bestuur:

a) Voorstellen met het oog op de toekomst (bijlage)
[Vervolg presentatie.] Kees Konings merkt nog op: we hebben subsidie van € 4.100 euro
ontvangen van de gemeente, deze met als doel om het te besteden ten behoeve van de
jeugd. Is een belangrijke investering voor de toekomst.
Onderzoek naar verdere verduurzaming: zonnepanelen, banen besproeien met
grondwater? Gebeurt nu met kraanwater.
[Vervolg presentatie.]
PAUZE
[Vervolg presentatie.]
Padel: het is ‘booming’. Er waren in 2017 ongeveer 10.000 padelspelers; KNLTB verwacht dat dit
aantal komend jaar verdubbelt. Aantal padelbanen in de regio neemt enorm toe. Dat betekent dat
je straks makkelijker competitie kan spelen. Ook blijkt dat de ervaring is dat er per padelbaan per
club zo’n 50 leden bij komen.
Corry Musters: is het op gravel? Kees Konings: Gravel waarschijnlijk niet vanwege de aard van het
spel, maar er zijn verschillende ondergronden mogelijk. En je kan er ook het hele jaar op spelen.
Waarschijnlijk vaker/langer dan op gravel.
Als de ALV er mee instemt zal een projectgroep de details verder uitwerken (locatie baan,
ondergrond etcetera).
Voor de investering zal een overbruggingslening of iets dergelijks nodig zijn, maar uiteindelijk
kunnen we dit grotendeels uit eigen middelen financieren, blijkt uit de begroting en de
meerjarenverwachting.
Christ Oomen: hoe zit het met de contributie? Kees Konings: het voorstel is dat die gelijk blijft. Je
betaalt niet extra voor de extra sport die we gaan aanbieden.
Iris Beets: En als je alleen padel komt spelen? Kees Konings: Dan moet je gewoon lid worden.
Het is bekend dat er in de nabije omgeving meerdere padelbanen worden aangelegd. Dit levert wat
ons betreft geen bezwaren op.
Eugène van Oorschot: Wanneer wordt de contributie weer teruggebracht naar het oude niveau?
Kees Konings: is uitgebreid over besproken binnen bestuur, maar wij kiezen voor de toekomst en
kwaliteitsverbetering, in plaats van contributieverlaging op dit moment.
Op wat voor termijn kunnen de banen er liggen?Anton Coremans geeft aan dat het grondwerk
binnen 8 weken na opdracht klaar zou kunnen zijn. Bestuur streeft naar aanleg medio of najaar
2018.
Jan Koelewijn; competitie? We houden in de gaten dat het niet de competitie gaat belemmeren.
Netty Tromp: hebben we niet al eens een padelbaan gehad? Kees Konings: Klopt, dat was
ongeveer 10 jaar geleden maar dat was een tijdelijke baan.
Melissa Broeders: komen er workshops? Ja er zullen lessen en workshops worden gefaciliteerd.
Francois Moelands: kunnen er t.z.t. rackets worden gehuurd? Dat is wel de bedoeling.
Peter Korporaal: Afmeting banen? 10m bij 20m ongeveer.
Christ Oomen: Komen recreantenspelers niet in het gedrang als er een tennisbaan zou
verdwijnen? We hebben meer dan genoeg banen voor het aantal leden dat we hebben, dus in
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principe niet. Daarnaast heeft het de voorkeur dat het geen tennisbaan kost, alleen als het nodig is.
Jack Melisse: Is het een idee om de fietsenstalling erbij te betrekken? Kees Konings: Is een optie
die inderdaad moet worden onderzocht.
Sten Ideler: Specifieke sponsoren te zoeken voor padel of investeerders? Kees Konings: Is bij
andere clubs niet aan de orde; het wordt door clubs zelfs gefinancierd veelal. Maar padel kan wel
aantrekkingskracht hebben voor nieuwe sponsoren, omdat het vernieuwend is en het park een
boost zal geven.
Er wordt overgegaan tot stemming. Er zijn ongeveer 10 mensen ongeveer tegen, de rest
(ongeveer 60 personen) is vóór. Dat betekent dat het voorstel is aangenomen.
Roel Knaapen, Francois Moelands, Jacqueline Trouw en Erik Nollen melden zich aan voor de
projectgroep.
Dan het volgende voorstel, de meervoudige dotatie aan de onderhoudsvoorziening. De
herentoiletten met name moeten nodig worden gerenoveerd. Kees Konings zou graag alvast
informeel willen peilen bij de leden of het een goed idee is om de gehele vloer van het paviljoen ter
vernieuwen, bijvoorbeeld naar een gietvloer.
Jan Koelewijn: schoonmaak wordt makkelijker als gehele paviljoen gietvloer wordt. Iris Beets: De
kleedruimtes hebben wellicht meer prioriteit.
Daisy Kerkhoffs vindt het vervangen van de vloer zonde van het geld. Met al die gravel blijft het
toch wel vies en ze komt er niet vaker voor tennissen als het een andere vloer wordt.
Anton Coremans merkt op dat de renovatie van de natte hoek veel belangrijker is dan de vloer.
Marlies van Wely merkt op dat er veel extra vrijwilligers nodig zijn, ook om het paviljoen schoon te
houden.
Ton de Pijper: zou graag zien dat bestuur extra aandacht geeft aan het werven van vrijwilligers.
Corry van Delzen zou graag betere verlichting bij de fietsenstalling zien.
Daisy zou ook graag een kast zien waar de tennistassen in kunnen worden opgeborgen.
Concluderend zullen de herentoiletten met zekerheid worden gerenoveerd, overige zaken gaan we
nader bekijken.
b) Contributie 2018
In het licht van het vorenstaande stellen we voor om de contributie gelijk te houden. Hier heeft
de vergadering geen opmerkingen meer over. Het voorstel wordt aangenomen.
8. Vacatures
a) bestuur (bijlage)
Het bestuur heeft momenteel 6 leden, moeten er statutair 7 zijn. Kees Konings vraagt de ALV
of er interesse is in een bestuursfunctie. Vanuit de zaal geen respons.
Jos, Kees en Jacqueline zijn herkiesbaar en worden bij deze herkozen.
b) commissies (bijlage)
Speciale aandacht voor de vacatures in de commissies, met name 45+. Is een groot toernooi
en Corry en Cees Musters zijn gestopt.
c) barteam (bijlage)
Guillermo Meerding stopt als coördinator. Ook hiervoor een oproep alsmede voor vrijwilligers
achter de bar.
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9. W.v.t.t.k.
Geen overige bijzonderheden.
10. Rondvraag
Gaat de interne competitie door? Kees Konings: dit heeft de aandacht, moet nog worden uitgedacht.,
mogelijk in overleg met / door André van der Bijl (Tennis.wb).
Melissa Broeders: Vorig jaar formulier ingevuld ivm vervullen van vrijwilligerstaken, maar geen reactie
op gehad. Wat is de stand van zaken? Dennis Blaak: Dit gaat opnieuw aandacht krijgen en mensen
zullen worden nagebeld. Vacatures komen op de website.
Jan Koelewijn: Wordt er gedacht aan de nieuwe wijk (De Streek)? Kees Konings: We gaan de nieuwe
inwoners van de Streek dit voorjaar uitnodigen op ons park voor een kop koffie en een kennismaking.
Francois Moelands oppert om de projectontwikkelaar te gebruiken. Kees Konings : Dat is Sprangers
Bouw en daar is goed contact mee. Zij gaan baan 1 sponsoren.
Flexpoule voor de bar wordt weer onder de aandacht gebracht. Er komt een groepsapp om het
makkelijker te maken om flexers te vinden.
Saskia van den Heijkant: als er in de tent buiten wordt gerookt, waait het makkelijk naar binnen.
Kees Konings : Advies voor alle leden is dus: roken op het verhoogde terras, ofwel de deur van de pui
zoveel mogelijk dicht houden zodat men er binnen geen last van heeft. Het is de bedoeling dat alle
leden hier zoveel mogelijk rekening mee houden en respect voor elkaar hebben.
11. Sluiting
Kees Konings dankt iedereen voor de aandacht en het vertrouwen. Iedereen is welkom om te blijven
voor de wijnproeverij, waarbij ook lekkere hapjes worden geserveerd.
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