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Opening
Mededelingen
Notulen A.L.V. van 28 januari 2013 (Bijlage 1)
Ingekomen stukken
Verslag bestuur 2013 (Bijlage 2 t/m 5)
Verslag financiële commissie 2013
Financieel verslag 2013 (Bijlage 6)
Verslag Technische Commissie 2013 en
verslagen overige commissies, indien beschikbaar
Bestuursverkiezing (Bijlage 7)
Begroting 2014, vaststellen contributie 2014 (Bijlage 6)
Voorstellen van leden conform H.R. Art. 8
Rondvraag
Sluiting.

01. Opening
Voorzitter Eric Bakker opent de vergadering om 20.08 uur en constateert
op basis van de presentielijst dat 34 leden aanwezig zijn. Dat is meer dan
het in de statuten vereiste quorum. De vergadering kan daarom
rechtsgeldige besluiten nemen.
02. Mededelingen
De volgende leden hebben bericht van verhindering naar de secretaris
gestuurd:
Gert Hazelaar, Herbert Hazelaar, Willem Hulshof, Corrie Peters, Jan
Rutten, Kees Vanger, Petra Vanger, Monique Verbeek.
03. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2013

De voorzitter neemt het verslag tekstueel en inhoudelijk door en deelt
mee dat hij op enkele inhoudelijke punten terug zal komen bij
agendapunt 5. Vanuit de vergadering komen geen opmerkingen.
Daarmee is het verslag, onder dankzegging aan de secretaris,
vastgesteld.
04. Ingekomen stukken
De secretaris deelt mee dat er voor deze vergadering geen stukken zijn
ingekomen.
05. Verslag bestuur over 2013 (Bijlagen 2 t/m 5)
De voorzitter licht de bijlagen bij dit agendapunt toe. Bijlage 2 leidt niet
tot vragen of discussie. Naar aanleiding van bijlage 3 spreekt Leny de Lind
van Wijngaarden haar waardering uit voor het feit dat het bestuur er in is
geslaagd de gelederen weer te sluiten na de irritaties die zijn ontstaan
met de beheerders van ons park en clubhuis. De voorzitter merkt op dat
dat niet alleen de verdienste is van het bestuur en de beheerders, maar
dat Bert Pijnappel en Marcel Wisseborn daaraan ook hun bijdrage
hebben geleverd.
Vervolgens ontstaat er enige discussie over de nieuwe aanpak van het
beheer nu onze beheerders hebben besloten met hun werkzaamheden
te stoppen. In bijlage 4 bij de agenda heeft het bestuur een voorstel
uitgewerkt voor een andere aanpak van het beheer.
De vergadering kiest voor het uitbesteden van het schoonmaakwerk aan
Mabeon te Doetinchem. Dit is een organisatie die mensen met afstand
tot de arbeidsmarkt door een handicap of andere omstandigheden,
zoveel mogelijk wil laten deelnemen aan de arbeidsmarkt. Gerhard de
Lind van Wijngaarden stelt in dat verband voor om het groenonderhoud
uit het Mabeon pakket te halen. Dat moet volgens hem met eigen
mensen te doen zijn. De vergadering volgt dit voorstel.
Wat betreft het beheer van de kantine kiest de vergadering voor een
combinatie van de opties 3 en 5 uit het bestuursvoorstel (bijlage 4). Dat
houdt in dat voor interne en externe competities de deelnemers zelf de
kantinedienst verzorgen. Voor de overige tijden geldt het

zelfbedieningssysteem met betaling in het geldkistje achter de bar. Het
bestuur zal de inkoop voor de kantine regelen.
In bijlage 5 bij dit agendapunt zijn enkele zaken gecombineerd. Het
betreft de binnen enkele jaren noodzakelijke vervanging van de
dakbedekking op het clubhuis, de wens om energie te besparen en de
wens om een hoger rendement te maken op de reserves van de
vereniging (banksaldo ivm getroffen voorzieningen). Dit saldo bedraagt
momenteel ca € 40.000. Daarover ontvangen wij van de bank een rente
van 1%. Besparing van energie kan worden bereikt door zonnepanelen te
plaatsen op het dak van het clubhuis. Daar kunnen maximaal 52
zonnepanelen worden geplaatst. De investering daarvoor bedraagt ca.
€ 18.000. Daarmee kunnen wij volledig voorzien in ons huidige
elektriciteitsverbruik. Dat levert een jaarlijkse besparing op van ca.
€ 1.500.
Het plaatsen van zonnepanelen is echter niet zinvol als niet eerst de
huidige asbest dakplaten worden vervangen door geïsoleerde sandwichpanelen. Daarmee voorkomen we dubbel werk omdat de dakplaten
zonder meer binnen enkele jaren vervangen zullen moeten worden. Er is
het afgelopen jaar al lekkage opgetreden die provisorisch is gerepareerd.
De voorzitter deelt nog mee dat het verwijderen van de huidige asbest
dakplaten voor rekening van de gemeente komt. Dat is bij de aankoop
van het park in de koopakte vastgelegd.
Alvorens deze belangrijke beslissing te nemen wil het bestuur van de
vergadering vernemen of het kan doorgaan op deze weg. Daarvoor roept
het bestuur enkele vrijwilligers-deskundigen uit de vergadering op om
samen met één of meer bestuursleden een commissie te vormen die de
exacte cijfermatige en bouwkundige gevolgen van deze investering moet
onderzoeken. Op basis van het door die commissie uit te brengen advies
zal het bestuur dan een beslissing nemen.
Hierna volgt enige discussie over dit onderwerp. Hans Verhoeven vraagt
of het niet beter is andere energiebesparende maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld verlaging van het plafond van het clubhuis. De voorzitter
antwoord dat de grootste energiebesparing kan worden bereikt bij het
elektriciteitsverbruik. Dat zal niet dalen door een verlaagd plafond. Jan
Kellenaers stelt, dat wanneer er veel energie wordt opgewekt dit

mogelijk tot extra betalingen aan NUON leidt. Casper van Hilten acht,
naast het financiële aspect, ook het milieu-aspect van belang en toont
zich voorstander van het bestuursvoorstel.
Ruud Schaars en Gerrit Hondelink verklaren zich bereid in deze
commissie zitting te nemen.
6. Verslag financiële commissie
Ruud Schaars verklaart dat hij, samen met zijn medecommissielid Jan
Rutten, de boekhouding van de vereniging heeft gecontroleerd en dat de
commissie geen onvolkomenheden heeft aangetroffen. Hij stelt de
vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor de in 2013
gevoerde financiële administratie. De vergadering gaat daarmee, met
algemene stemmen en onder applaus, akkoord.
Vervolgens roept de voorzitter kandidaten op voor de nieuwe financiële
commissie. Coby Verhoeven en Bernadette Kemperman verklaren zich
bereid in de commissie zitting te nemen. Ursula Dijkstra wil
plaatsvervangend lid zijn. De vergadering benoemt hen met algemene
stemmen in de commissie.
7. Financiëel verslag
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag over
2013 en de begroting voor 2014. Bernadette Kemperman vraagt hoe het
komt dat de bestuurskosten met ruim € 1.000,00 zijn gestegen. De
penningmeester antwoordt dat dat verband houdt met de kerstattentie
die het bestuur aan een groot aantal vrijwilligers heeft toegekend.
8. Verslag Technische Commissie
Dit verslag van Kees Vanger is als laatste bijlage bij de agenda aan de
leden toegezonden. Er zijn geen vragen of opmerkingen over dit verslag.
De voorzitter dankt Kees, die helaas niet aanwezig kan zijn, voor zijn
werk in de commissie.
9. Bestuursverkiezing
Eric Bakker en Pop Grizell zijn, volgens rooster, aftredend. Pop stelt zicht
niet herkiesbaar. Eric stelt nog 1 maal herkiesbaar, bij voorkeur voor 1

jaar maar niet langer dan 2 jaar. Dit laatste om een goede overgang
mogelijk te maken. Wij zullen dus op zoek moeten naar een nieuwe
voorzitter.
Het bestuur heeft, met het oog op de vele werkzaamheden die op ons af
komen, de wens om een extra lid in zijn midden op te nemen. Daarom
stelt het twee nieuwe kandidaatleden voor. Het zijn Bert Pijnappel die
het afgelopen jaar al als kandidaat-bestuurslid met het bestuur heeft
samengewerkt en Marcel Wisseborn. Bert zal de taak van vice-voorzitter
op zich nemen. Marcel zal naast algemene bestuurstaken de rol van
coördinator jeugdbeleid vervullen.
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met de verkiezing
van Bert en Marcel in het bestuur.
Daarna richt de voorzitter zich tot scheidend bestuurslid Pop Grizell. Hij
bedankt voor haar voor het vele werk dat zij voor de vereniging heeft
verricht en wenst haar al het goede voor de toekomst. Hij spreekt de
hoop uit dat zij nog lange tijd als gewoon lid aan onze vereniging
verbonden blijft.
Daarna wendt de voorzitter zich tot Jan Kellenaers en bedankt hem voor
het vele werk dat hij samen met Petra Vanger, die helaas niet op deze
vergadering aanwezig kon zijn, voor onze vereniging heeft verricht.
Alle toegesprokenen ontvangen bloemen en een fles wijn.
10. Begroting 2014, vaststellen contributie
De penningmeester deelt mee dat wij vanaf 2014 geen subsidie meer
zullen ontvangen van de gemeente. Die subsidie is in de afgelopen jaren
geleidelijk afgebouwd. In verband hiermee, en uit hoofde van de
jaarlijkse aanpassing van de contributie aan de opgetreden
geldontwaarding, stelt zij voor om de contributie voor seniorleden te
verhogen met € 3,00 per jaar en voor juniorleden met € 1,00 per jaar. Na
Enige discussie gaat de vergadering hiermee akkoord.
Gerhard de Lind van Wijngaarden vraagt of de prijs van een introduceepas, die nu € 4,00 kost, niet eens moet worden verhoogd bijvoorbeeld
naar € 5,00. Casper van Hilten is van mening dat zo’n pas eigenlijk gratis
zou moeten zijn. Dan wordt het immers aantrekkelijker om niet-leden op

ons park te introduceren. Ina van Hilten merkt op dat het dan voor veel
leden aangrekkelijk wordt om hun lidmaatschap op te zeggen en
vervolgens als introducee met hun tennispartners te blijven tennissen.
Na enige discussie, waarin onder andere wordt gesteld dat de
introductiepas niet door de introducee wordt betaald maar door het lid
of de leden die hem/haar introduceren, besluit de vergadering om het
introductietarief te handhaven op het huidige niveau.
11. Voorstellen van de leden
De secretaris meldt dat er geen voorstellen van leden zijn ingekomen.
12. Rondvraag
Myriam Pulles vraagt of wij de oude mogelijkheid voor jeugdleden om
vrienden/vriendinnen die lid zijn van andere tennisverenigingen, gratis te
introduceren weer kunnen openstellen. Dat geeft meer
speelmogelijkheden voor onze jeugdleden en verhoogt de activiteit op
onze banen. De voorzitter noemt dit een goed idee dat we in het te
vormen jeugdbeleid moeten meenemen.
Wim Beyen vraagt of er niet iets gedaan kan worden aan de slechte staat
van het parkeerterrein buiten ons park. De voorzitter antwoordt dat dit
een openbare parkeerplaats is. Daarvoor is de gemeente
verantwoordelijk. Wij hebben hierover al vaker de gemeente
geïnformeerd en zullen dat opnieuw doen.
Leny de Lind van Wijngaarden brengt nog eens het IJsheiligentournooi
ter sprake. Pop Grizell stelt dat het, om er een succes van te maken,
belangrijk is dat dit vroegtijdig bekend wordt gemaakt. Leny en Ursula
Dijkstra gaan dit organiseren. Zij stellen wel als voorwaarde voor het
doorgaan van dit evenement dat er tenminste 24 deelnemers zijn.
Danielle van der Weerd vraagt of de tossavond op de donderdag nog
doorgaat. Jan Kellenaers meldt dat in de praktijk gebleken is dat de toss
moeilijk te combineren is met de tennislessen die ook op de
donderdagavond worden gegeven. Wil de tossavond een succes worden
dan zal die dus op een andere avond moeten worden georganiseerd. Het
bestuur zal die suggestie meenemen.

14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.15 uur de
vergadering.

