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01. Opening
Voorzitter Eric Bakker opent de vergadering en constateert op basis van de
presentielijst dat er 28 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 gestuurd, Corrie
Peters, Frans Pluijm, Andre Nieuwhart, Gerhard de Lind van Wijngaard.
- Het aantal jeugdleden vertoont een verheugende stijging, We hebben
momenteel 25 jeugdleden. Dit is vooral te danken aan de activiteiten van
Marcel Wisseborn en Jan Kellenaers. Ook Elsbeth Kemperman en
Rafaëlla Amato hebben zich hiervoor erg ingespannen.
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- In mei hebben we een spetterend feest gevierd bij gelegenheid van het
40-jarig bestaan van onze vereniging. De feestcommissie bestond uit
Miryam Pulles, Miriam Bakker, Bernadette Kemperman, Roos ……………
en Peter van Maastrigt. Ook Peter’s echtgenote heeft veel werk verricht
om dit feest tot een succes te maken. De voorzitter dankt allen voor hun
inzet.
- We hebben weer een barcommissie onder leiding van Casper van Hilten.
Hij zorgt met zijn vrijwilligers voor barbezetting tijdens de evenementen.
Ook naar hen gaat de dank van de voorzitter uit.
- Begin 2014 hebben wij het schoonmaakwerk van het clubhuis uitbesteed
aan Mabeon. Dat is een afdeling van de Sociale Werkvoorziening Wedeo
in Doetinchem. Het werk wordt door hen naar tevredenheid van het
bestuur uitgevoerd. Binnenkort is er een evaluatie met de leiding van
Mabeon. Daarbij zullen we onder andere de frequentie van de
schoonmaakbeurten bespreken.
03. Notulen
De voorzitter neemt het concept blad voor blad door, eerst tekstueel en
vervolgens inhoudelijk. De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen.
Daarmee is het concept, onder dankzegging aan de secretaris, vastgesteld.
04. Ingekomen stukken
De secretaris meldt dat er voor deze vergadering geen stukken zijn
ingekomen.
05. Verslag Bestuur 2014
Het verslag dat als bijlage bij de uitnodiging voor deze vergadering op de
website van de club is geplaatst wordt door de voorzitter kort toegelicht.
Het leidt niet tot opmerkingen van de aanwezigen. Daarmee is het verslag
vastgesteld.
06. Verslag Financiële Commissie
De leden van de commissie, Coby Verhoeven, Bernadette Kemperman en
(reserve) Ulla Dijkstra hebben op ……………… de financiële administratie bij
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de penningmeester gecontroleerd. Zij hebben vastgesteld dat de
administratie er zeer verzorgd uitziet en een correcte weergave geeft van de
inkomsten, uitgaven en vermogenspositie van de vereniging. Zij hebben
geen onvolkomenheden aangetroffen. De commissie stelt daarom voor het
bestuur decharge te verlenen voor het in 2014 gevoerde financiële beleid.
De vergadering gaat daarmee unaniem akkoord en dankt de
penningmeester voor het vele werk.
Vervolgens benoemt de vergadering met algemene stemmen Ulla Dijkstra
en Coby Verhoeven als leden van de Financiële Commissie. Leny de Lindt
van Wijngaarden zal als reserve-lid fungeren.
07. Financiëel Verslag 2014
De penningmeester licht het financiële verslag over 2014 kort toe. De
vergadering heeft er geen vragen over. Daarmee is het verslag vastgesteld.
08. Verslag Technische Commissie
In zijn verslag heeft Kees Vanger de activiteiten van de diverse competitieteams en de daarbij behaalde resultaten vermeld. Op de vraag van de
voorzitter of de aanwezigen vragen of opmerkingen over dit verslag hebben,
volgt geen reactie. Daarmee is het verslag, onder dankzegging aan Kees,
vastgesteld.
09. Bestuursverkiezing
Blijkens de bij dit agendapunt behorende bijlage zijn penningmeester Joke
Reukers en secretaris Eddie Terpelle aftredend als bestuurslid. Beiden
hebben zich herkiesbaar gesteld. Zij worden met algemene stemmen
herbenoemd. De voorzitter meldt vervolgens dat hij zelf in de ALV van 2016
zal aftreden en dat er dus een opvolger zal moeten komen. Verder stelt hij
voor om per 2016 het bestuur met 1 lid uit te breiden en geleidelijk te
verjongen.
Kees Vanger vraagt om welke bestuursfunctie het daarbij gaat. De voorzitter
antwoordt dat de functies in het bestuur, conform het bepaalde in de
statuten, door de bestuursleden in onderling overleg worden verdeeld.
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Alleen de voorzitter wordt door de Algemene Ledenvergadering in functie
gekozen.
Vervolgens meldt de voorzitter dat Jan Kellenaers zich in middels heeft
gemeld als candidaat bestuurslid. De voorzitter heeft Jan gevraagd om in
2015 als waarnemer mee te draaien in het bestuur. Jan heeft daarmee
ingestemd en zal zich in de ALV van 2016 formeel candidaat stellen.
10. Begroting 2015 en vaststellen contributie
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting en deelt mee dat
de financiële positie van de vereniging, zoals die blijkt uit het financiëel
verslag, onverminderd goed is. Er is daarom geen reden om de contributie
met meer dan de structurele inflatiecorrectie te verhogen. Die
inflatiecorrectie komt voor dit jaar uit op 2,59%.
Het bestuur stelt wel een wijziging voor in de kortingsregeling voor leden uit
hetzelfde gezin. Op dit moment geniet het derde lid uit één gezin een
korting van 50% op de contributie en het vierde en volgende lid uit één
gezin zijn geheel vrijgesteld van contributie. De vereniging moet echter wel
voor alle leden de bijdrage aan de KNLTB voldoen. Die bijdrage is € 16,00
per jaar. De vereniging betaalt dus kosten voor een lid waarvan geen of
minder contributie wordt ontvangen. Dat komt het bestuur, bij nadere
beschouwing, niet redelijk voor ten opzichte van de leden die wel de volle
contributie betalen. Daarom stelt het bestuur voor om de gezinsregeling
zodanig te wijzigen dat de contributie, vóór de toepassing van de korting
wordt gesplitst in een deel dat moet worden afgedragen aan de KNLTB en
een deel dat bestemd is voor de vereniging zelf. Op het verenigingsdeel
wordt dan vervolgens de huidige kortingsregeling toegepast. Ieder lid
betaalt dus in het vervolg de voor hem/haar verschuldigde afdracht aan de
Bond.
Op verzoek van Jan Kellenaers wordt over dit voorstel hoofdelijk gestemd bij
handopsteken. Vóór het voorstel stemmen 16 leden. Tegen het voorstel
stemmen 5 leden. 7 leden onthouden zich van stemmen. Daarmee is het
voorstel aangenomen, zo constateert de voorzitter.
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11. Dakvernieuwing
Zoals op de Algemene Ledenvergadering van 2014 is aangekondigd heeft
het bestuur bij 3 bedrijven offertes aangevraagd voor de noodzakelijke
vervanging van de dakbedekking van het clubhuis door geïsoleerde
dakplaten, zo meldt de voorzitter. De kosten daarvan bedragen bij alle
bedrijven circa € 14.000,00. De kosten van verwijdering van de huidige
asbest dakplaten is voor rekening van de gemeente. Dat is bij de aankoop
door ons van het park van de toenmalige gemeente Hummelo en Keppel in
het koopcontract en de overdrachtsakte vastgelegd.
Inmiddels heeft de gemeente Bronckhorst, als rechtsopvolger van de
gemeente Hummelo en Keppel, bevestigd dat zij die kosten voor hun
rekening zullen nemen.
Daarnaast heeft het bestuur bij de AGEM (Achterhoekse Groene Energie
Maatschappij) een offerte gevraagd voor het plaatsen van zoveel
zonnepanelen op het nieuwe dak dat wij in de helft van onze huidige
energiebehoefte kunnen voorzien. De kosten daarvan bedragen circa
€9.400,00. Dat is zodanig veel dat de terugverdientermijn van deze
investering naar het oordeel van het bestuur te lang is.
De AGEM kent echter een subsidieregeling die deze investering toch
rendabel kan maken. Voor elke door de vereniging aangebrachte nieuwe
klant die van zijn huidige energieleverancier overstapt naar AGEM, voor een
3-jarig contract voor levering van gas en electriciteit, ontvangt de vereniging
een subsidie van € 144,00 op de te plaatsen zonnepanelen. Dus indien
voldoende leden en door hen aangebrachte anderen, overstappen naar
AGEM kan deze investering toch rendabel zijn, aldus de voorzitter.
AGEM heeft een voorbeeld berekening gemaakt die bij de vergaderstukken
op de website van de vereniging is geplaatst. Staande de vergadering maken
3 leden bekend wel geïnteresseerd te zijn in een overstap als dat voor hen
niet ongunstig uitpakt. De voorzitter verzoekt de overige aanwezigen om de
berekening van AGEM eens goed te bekijken en op korte termijn te laten
weten of zij ook bereid zijn over te stappen. Het bestuur zal via een mailing
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naar alle leden dit punt nogmaals onder de aandacht brengen en hen vragen
een overstap naar AGEM te overwegen.
Ruud Schaars meldt dat energieleveranciers aan klanten met een meerjarig
contract die voortijdig willen overstappen, een boete in rekening brengen.
De penningmeester laat weten dat sommige energieleveranciers aan
nieuwe klanten de boete van de oude leverancier vergoeden. De voorzitter
zal dit in het voortgaaande overleg met AGEM ter sprake brengen.
Hans Verhoeven vraagt wat de capaciteit is van de panelen waarvoor offerte
is uitgebracht. De voorzitter antwoord dat die capaciteit voldoende is voor
de helft van onze huidige electriciteitsbehoefte. Daarvoor is gekozen omdat
na een eventuele vervanging van de baanverlichting door LED lampen,
daarmee onze volledige electriciteitsbehoefte is afgedekt.
Kees Vanger vraagt hoe lang er nog energie kan worden teruggeleverd aan
de leverancier.
De voorzitter antwoordt dat, zoals het er nu uitziet, het salderen van zelf
geproduceerde energie en de van de energiemaatschappij afgenomen
energie nog geruime tijd mogelijk zal zijn. Iets anders is, aldus de voorzitter,
de netto teruglevering aan de energiemaatschappij. Dat kan het geval zijn
als de geplaatste zonnepanelen meer energie produceren dan de gebruiker
zelf nodig heeft. Daarvoor wordt op dit moment door de
energieleveranciers een vergoeding betaald aan de klant. Dat zal op lange
termijn niet houdbaar zijn. Daarom hebben wij een offerte laten uitbrengen
voor zoveel panelen dat wij in ons eigen gebruik, na plaatsing te zijner tijd
van LED baanverlichting, kunnen voorzien.
Hans Verhoeven vraagt of de capaciteit van de panelen constant blijft. De
voorzitter antwoordt dat de leverancier garandeert dat gedurende 25 jaar
80% van de begincapaciteit behouden blijft. In de praktijk heeft die garantie
echter een beperkte waarde omdat in die periode er naar verwachting door
technische ontwikkelingen een moment komt waarop het verstandig is de
panelen door nieuwe, meer efficiënte, te vervangen. Daarom is het ook
verstandig een niet al te lange terugverdienperiode aan te houden.
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Ter afsluiting van dit agendapunt meldt de voorzitter dat er ook is er een
offerte gemaakt voor het vervangen van de huidige baanverlichtingsarmaturen door nieuwe LED armaturen. De kosten daarvan zijn echter zo
hoog, te weten € 27.750,00, en de terugverdientermijn zo lang, dat het
bestuur dit nu een onverantwoorde investering vindt. Wanneer over enkele
jaren de prijzen van LED verlichting flink zijn gedaald, zoals te verwachten is,
kan dit opnieuw worden bezien aldus de voorzitter.
12. Rondvraag
Jan Kellenaers vraagt of er bij de ingang van het park een bord kan worden
geplaatst dat beter zichtbaar is dan het huidige bord aan de lantaarnpaal
tegenover het toegangshek. Dat is in middels volledig aan het zicht
onttrokken door een boom op het terrein van de overburen. Bezoekende
teasms moeten soms lang zoeken voor ze onze ingang kunnen vinden. De
voorzitter meldt dat wij een verzoek aan de gemeente hebben gedaan om
hiervoor te zorgen. Dat verzoek is afgewezen. Wij kunnen niet zelf een bord
plaatsen op de openbare weg. We zullen een andere oplossing moeten
zoeken.
Verder vraagt Jan aandacht voor de volgende punten:
- Nieuwe scoreborden op de banen (de huidige zijn versleten)
- De staat van de kleedkamers, hij zou graag een renovatie daarvan zien
- De verzakking van het clubhuis
Voorzitter: die punten komen op de agenda van de eerstvolgende
bestuursvergadering!
Peter van Maastrigt wijst op de plaats van de lichtmasten bij baan 2. Hij
vindt die gevaarlijk en vraagt of er een beschermende laag omheen kan
worden geplaatst, ter voorkoming van blessures.
Voorzitter: ook dat komt op de volgende bestuursvergadering aan de orde.
Kees Vanger vraagt of de reclamedoeken langs de banen eens kunnen
worden vervangen of schoongemaakt, ze zijn vies!
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Voorzitter: Het staat de sponsors vrij om ze te vervangen! We kunnen
echter ook op de lijst voor de eerstvolgende parkonderhoudsdag zetten dat
de doeken worden schoongemaakt. Ook dit punt nemen we mee op de
volgende bestuursvergadering.
13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter rond 21.00 uur de
vergadering. Echter niet zonder de aanwezigen uit te nodigen nog een
consumptie te nuttigen op kosten van de vereniging.
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