-- Algemene Ledenvergadering --

Notulen - Algemene Ledenvergadering
Datum:
Tijd:

donderdag 16 januari 2020
20.00 uur

Aanwezig:
Afgemeld:

zie presentielijst
Anthon van de Sande, Ruud Spitsbaard, Piet Verhappen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00u en bedankt de aanwezigen voor hun komst
op de ALV.

2. Vaststellen notulen ALV 17 januari 2019
De notulen worden goedgekeurd. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. Jaarverslag vereniging
Het jaarverslag over 2019 is op de site geplaatst en tijdens de vergadering uitgedeeld ter
kennisname. Er zijn geen op- of aanmerkingen.

4. Verslag kascontrolecommissie
Het financieel verslag van 2019 is goedgekeurd door de kascontrolecommissie, bestaande
uit Fred Bosman en Bert van der Vliet. Decharge is verleend.

5. Vaststellen kascontrolecommissie 2020
Fred Bosman en Bert van der Vliet stellen zich wederom beschikbaar voor de
kascontrolecommissie van het komend jaar. Aad Borsboom stelt zich ook beschikbaar,
zodat de kascontrolecommissie uit een oneven aantal personen bestaat.

6. Balans 2019 / Begroting 2020
We hebben over 2019 een positief resultaat behaald van €13,65. Tijdens de ALV van vorig
jaar is erover gesproken om per 2020 de contributie met €2,50 te verhogen naar €27,50.
Omdat we op een positief resultaat zijn uit gekomen, kiezen we er echter voor om dat dit jaar
nog niet te doen. De contributie voor 2020 blijft dus op €25,00 staan. We houden in de gaten
of de contributie in de toekomst wel verhoogd moet worden.
De eigen bijdragen die we vragen voor pleziertoernooien worden grotendeels besteed aan
de toernooien zelf, wat overblijft wordt dan verrekend met andere activiteiten.
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Het ledenaantal is iets afgenomen omdat er veel jeugdleden zijn afgemeld bij de KNTLB. De
bijdragen voor pleziertoernooien worden daarin gestoken, wat over is, gaat in andere
activiteiten.

7. Benoeming bestuur
Volgens de statuten treden er twee personen af dit jaar, namelijk de penningmeester en het
algemeen bestuurslid. Zij stellen zich weer beschikbaar. De vergadering gaat akkoord met
de benoeming van Wendy van der Kruk en Anthon van de Sande.
Het bestuur bestaat uit: Cock Schaap (voorzitter), Wendy van der Kruk (penningmeester),
Astrid Beentjes (secretaris), Petra van Asten (voorzitter Technische commissie), Anthon van
de Sande (algemeen bestuurslid).

8. Benoeming van commissies (Technische commissie, Activiteitencommissie,
Jeugdcommissie)
De Technische Commissie bestaat vanaf 2020 uit de volgende leden: Petra van Asten
(voorzitter), Brenda Blok, Wendy van der Kruk, Anthon van de Sande en Heleen Vennik.
Sinds eind 2016 is er geen Activiteitencommissie meer. De activiteiten die door park en
vereniging worden georganiseerd worden projectmatig aangepakt. Leden zijn altijd welkom
om zich aan te melden als vrijwilliger voor één (of meerdere) van de geplande activiteiten.
Er is begin 2019 een vacature uitgezet voor de functie van Jeugdcoördinator, deze is nog
vacant.
Het begeleiden van jeugdcompetitie en –activiteiten wordt daardoor op dit moment nog
steeds grotendeels uitgevoerd door de tennisschool. Leden en ouders van jeugdleden zijn
van harte welkom om zich aan te melden als vrijwilliger voor één (of meerdere) van de
geplande activiteiten.

9. Gebruikmaken van KNLTB.Club-app
Het was de bedoeling dat we vanaf 1 januari 2020 gebruik konden maken van de
KNLTB.Club-app, maar Wendy krijgt opeens geen reactie meer van de accountmanager. Zij
gaat komende week bellen om te vragen om ons per 1 februari 2020 aan te sluiten.
De kosten hiervan zijn €180 per jaar, plus €1 per lid.
In de KNLTB-Club.app kunnen de standen ingevuld worden voor de competitie, men kan
andere leden benaderen om tennisafspraken te maken en er kunnen nieuwsbrieven en
pushberichten in verstuurd worden. Het vullen van de app zal door Astrid verzorgd worden.
De vergadering is benieuwd naar de app.

10. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
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11. Rondvraag/WVTTK
Brenda Blok: Kayleigh (horeca) heeft in november aangegeven dat zij in 2020 ook enkele
activiteiten ging organiseren. Is hier meer over bekend, en komt dit eventueel in de knoei
met onze activiteiten?
=> Kayleigh heeft hier niets meer over gezegd.
Fred Bosman: Afgelopen jaar was er sprake van dat er een nieuw huisje zou komen. Wat si
hiervan de status?
=> Het huidige huisje is van de zomer opgeknapt door het tennispark, en blijft dus staan. We
delen het huisje nu met padel: links/achterin staan de spullen van de vereniging, rechts
staan de spullen van padel.
12. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25u.
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