Concept verslag Algemene ledenvergadering LTC De Drieslag
op maandag 1 februari 2016, aanvang 20.00 uur.
Agenda:
01. Opening
02. Mededelingen
03. Notulen ALV van 26 januari 2015
04. Ingekomen stukken
05. Verslag bestuur 2015
06. Financiëel verslag 2015
07. Verslag financiële commissie
08. Verslag Technische commissie
09. Berstuursverkiezing
10. Begroting 2016, vaststellen contributie 2016
11. Voorstellen bestuur: Dakvernieuwing
12. Voorstellen leden conform art. 8 huishoudelijk reglement
13. Rondvraag
14. Sluiting
01. Opening
De voorzitter opent de vergadering en constateert op basis van de presentielijst dat er 27
leden aanwezig zijn en dat dus het vereiste quotum aanwezig is. De vergadering kan
daarom rechtsgeldige besluiten nemen.
02. Mededelingen
De voorzitter meldt dat er bericht van verhindering is binnen gekomen van Eric en
Paulien Assink
03. Notulen ALV van 26 januari 2015
De notulen worden eerst tekstueel en daarna blad voor blad doorgenomen. De
vergadering heeft geen opmerkingen. Daarmee zijn de notulen, onder dankzegging aan
de secretaris, vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag vraagt Bernadette Kemperman naar de stand van zaken
met betrekking tot verwijzingsborden langs de Hessenweg om ons park beter vindbaar te
maken voor bijvoorbeeld bezoekende competitieteams. De voorzitter antwoordt dat het
bestuur hierover al geruime tijd in overleg is de gemeente Bronckhorst. De gemeente
staat niet toe dat wij een eigen bord plaatsen langs de openbare weg. Het beleid is dat er
uniforme borden moeten komen naar toeristische en andere bestemmingen. Het
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plaatsen en beheren daarvan heeft de gemeente uitbesteed aan de Stichting Achterhoek
Toerisme. Het overleg hierover is nog gaande.
Verder vraagt Bernadette of er iets gedaan kan worden aan de scoreborden op de banen
2 t/m 4. Deze verkeren in slechte staat. De voorzitter antwoord dat het bestuur, naar
aanleiding van vragen in de vorige ALV heeft bezien of reparatie van de borden een optie
is. Dit is echter een kostbare zaak. Het bestuur zal daarom bezien of deze borden voor
een redelijke prijs kunnen worden vervangen.
De voorzitter refereert verder aan een vraag op de vorige ALV over een beschermende
laag rondom de lichtmasten naast baan 2, ter voorkoming van blessures. Het bestuur
heeft vastgesteld dat dit een kostbare en onderhoudsintensieve aangelegenheid is. Het
bestuur heeft daarom, mede op basis van de afstand van de masten tot de baan,
besloten daar niet aan te beginnen.
04. Ingekomen stukken
De secretaris meldt desgevraagd dat er voor deze vergadering geen stukken zijn
ingekomen.
05. Verslag van het bestuur
De voorzitter licht het verslag, dat als bijlage bij de agenda aan de leden ter beschikking
is gesteld toe. De vergadering heeft er geen vragen over en daarmee is dit verslag
vastgesteld.
06. Financiëel verslag
De penningmeester licht het financieel verslag toe. Het jaar 2015 was in financieel
opzicht een goed jaar. De financiële positie van de vereniging is gezond. Wel moet
gemeld worden de Rabobank en De Slaapspecialist hebben gemeld dat zij willen stoppen
met het sponsoren van de reclamedoeken langs de banen. Nieuw is de mogelijkheid van
een clubsubsidie van de Rabobank. Daarvoor houdt de bank stemmingen. De subsidie is
afhankelijk van het aantal stemmen (van leden) dat bij de Rabo wordt uitgebracht. De
opbrengst zal in ons geval minder zijn dan huidige bijdrage die wij voor het reclamedoek
ontvangen.
Ruud Schaars vraagt of de in het financieel verslag vermelde aanbetaling voor de
dakvervanging in een ALV is aangenomen en zo ja, waarom dat niet tussentijds aan de
leden is gecommuniceerd.
De voorzitter antwoord dat in de ALV van 2015 het bestuur een akkoord heeft gekregen
om het traject dakvervanging op te starten. De opdracht, waarvoor de aanbetaling van
30% is gedaan, is verleend onder voorbehoud van het akkoord van de gemeente
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Bronckhorst dat zij de afvoerkosten van het aanwezige asbest voor hun rekening zullen
nemen. Hij zal hierop terug komen bij agendapunt 11. Van deze vergadering.
Jan Kellenaers vraagt of er in 2015 groot baanonderhoud is gedaan.
De voorzitter antwoordt dat in 2015 beperkt onderhoud is gepleegd. In 2016 zal een
grote onderhoudsbeurt worden gedaan. Dat gebeurt voor de aanvang van de
voorjaarscompetitie.
07. Verslag financiële commissie
De commissie bestond uit Coby Verhoeven en Ursula Dijkstra. Zij delen mee dat zij op 11
januari 2016 de Jaarrekening, de financiële administratie en de onderliggende facturen,
declaraties en bankafschriften, alsmede de kas, bij de penningmeester hebben
gecontroleerd. Zij hebben vastgesteld dat het geheel een duidelijk en betrouwbaar beeld
geeft van de financiële positie van de vereniging. Zij maken de penningmeester een
compliment voor het vele en zorgvuldige werk dat door haar is verricht. Zij stellen de
vergadering voor om het bestuur als geheel en de penningmeester in het bijzonder,
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het jaar 2015.
De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
Vervolgens benoemt de vergadering de nieuwe financiële commissie. Ursula Dijkstra zal
nu samen met Ruud Schaars de commissie vormen.
08. Verslag technische commissie
Uit het verslag van Kees Vanger (enig lid technische commissie) blijkt dat het aantal
teams dat deelneemt aan de diverse competities al jaren stabiel is. Kees meldt dat naast
de seniorleden ook steeds meer juniorleden meedoen aan competities. Dat wordt door
de jeugdcommissie geregeld. Kees stelt voor die activiteiten te integreren. De
vergadering vraagt het bestuur deze integratie te bevorderen.
09. Bestuursverkiezing
Bert Pijnappel meldt dat hij zijn voorgenomen kandidatuur voor het voorzitterschap om
persoonlijk redenen moet intrekken. Hij licht dit besluit vervolgens toe.
Eric Bakker legt uit dat voor hem de finish van zijn voorzitterschap in deze vergadering
bereikt was maar dat hij, gezien de korte termijn waarop Bert zijn besluit heeft moeten
nemen, waardoor het niet mogelijk was een nieuwe kandidaat-voorzitter te vinden,
bereid is nog maximaal 1 jaar het voorzitterschap te vervullen. Hij ziet als belangrijke
taak in het komende jaar te werken aan een drastische verjonging van het bestuur.
Omdat zich voor deze ALV geen leden hebben gemeld als kandidaat bestuurslid, zijn door
het bestuur inmiddels een aantal leden benaderd met het verzoek zich in de ALV van
2017 kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie. Drie van hen hebben verklaard in
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principe een bestuursfunctie te willen vervullen. Het betreft Willem Hulshof, Kars
Bambang Oetomo en Ferd Vrijbergen. Zij zullen in het komende jaar de
bestuursvergaderingen bijwonen en aan het einde van het jaar beslissen of zij zich
definitief kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.
Vervolgens worden, met inachtneming van het vorenstaande, de aftredende
bestuursleden Eric Bakker en Bert Pijnappel met algemene stemmen herkozen.
10. Begroting
De penningmeester licht de begroting 2016 toe en stelt voor om de jaarlijkse contributie
slechts te verhogen met de door NOC/NSF gepubliceerde inflatiecorrectie (0,93%) en een
geringe verhoging in verband met de gestegen schoonmaakkosten. Dit komt neer op een
verhoging van € 2,00 voor seniorleden en € 1,00 voor juniorleden per jaar. Verder stelt
de penningmeester voor de contributienota’s voortaan digitaal te verzenden. De
vergadering gaat hiermee met algemene stemmen akkoord.
11. Voorstellen bestuur (Dakvernieuwing)
De voorzitter deelt het volgende mee:
Over de in de ALV van 2015 goedgekeurde vervanging van de dakbedekking van het
clubhuis is in de loop van 2015 een discussie ontstaan met de gemeente Bronckhorst. De
gemeente is, op grond van de overdrachtsakte waarin het tennispark inclusief clubhuis
aan onze vereniging is overgedragen, onder andere verantwoordelijk voor de kosten van
verwijdering van de in en op het clubhuis aanwezige asbest.
Het bestuur heeft de voorgenomen vervanging van de dakplaten gemeld bij de
gemeente en gewezen op de consequenties hiervan voor de gemeente. Die heeft toen
een onderzoek laten instellen naar de feitelijke situatie met betrekking tot het aanwezige
asbest. Daarbij is vastgesteld dat er op de zoldervloer asbestvezels aanwezig zijn. Die
moeten verwijderd worden voordat met de demontage van de dakplaten kan worden
begonnen. Dat brengt hoge extra kosten met zich mee. De gemeente heeft verklaard dat
zij zich niet aansprakelijk acht voor deze extra kosten. Het bestuur deelt deze zienswijze
niet en heeft dat, na ingewonnen juridisch advies, schriftelijk kenbaar gemaakt aan het
gemeentebestuur. Toen dit niet leidde tot een wijziging van standpunt van de
gemeente, heeft het bestuur een onderhoud aangevraagd met de verantwoordelijke
wethouder. Dit onderhoud heeft op 27 januari 2016 plaatsgevonden. Namens het
bestuur waren Eric Bakker, Bert Pijnappel en Eddie Terpelle daarbij aanwezig. De
voorzitter heeft daarbij nog eens uitgelegd dat de aangetroffen asbestvezels niet
veroorzaakt kunnen zijn door handelingen van de vereniging maar naar alle
waarschijnlijkheid zijn veroorzaakt door zijn veroorzaakt door krimp en uitzetting van de
dakplaten onder invloed van temperatuurschommelingen. De wethouder heeft
toegezegd deze kwestie opnieuw te laten beoordelen en ons hierover binnenkort te
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informeren. Op de vraag van Wil Wijnands of wij nu in het clubhuis asbestvezels zitten in
te ademen, antwoordt de voorzitter dat zulks niet het geval is omdat het onderzoek
heeft uitgewezen dat de vezels uitsluitend aanwezig zijn op de zoldervloer en niet op de
begane grond. De zolder mag daarom niet meer betreden worden.
In het gesprek heeft de voorzitter ook nog eens gewezen op de verzakkingsproblemen
van de noordgevel van het clubhuis waarover wij al eens eerder contact met de
gemeente hebben gehad.
Aan het einde van het gesprek met de wethouder informeerde deze of het, alles
overziende, voor De Drieslag eventueel een optie is om het tennispark te verplaatsen in
de richting van de sporthal Hoog Keppel. Die is kort geleden overgedragen aan een
nieuwe stichting, die de exploitatie gaat overnemen. Het bestuur heeft verklaard open te
staan voor voorstellen hierover van de zijde van de gemeente.
Pop Grizel vraagt wanneer wij van de gemeente een antwoord kunnen verwachten. De
voorzitter antwoordt dat wij zonodig over ca 4 weken gaan rappelleren.
Ton Plagman vraagt of we niet het risico lopen dat er weer lange tijd niets gebeurt en
verder wat de gevolgen zijn als we de banen gaan verplaatsen.
De voorzitter antwoordt dat het daarover nog niet concreet kan zijn zolang wij het
antwoord van de wethouder niet hebben. Een optie zou kunnen zijn dat er een
gezamenlijk gebruik van kantine en kleedruimten van de sporthal komt maar concreet is
dat zeker nog niet.
Ruud Schaars vraagt om een specificatie van de begrote € 22.000,00 voor de
dakvervanging.
Voorzitter: € 16.000,00 voor de dakplaten en € 8.000,00 voor zonnepanelen.
Ulla Dijkstra vraagt of de vervanging van de dakplaten ook van binnen zichtbaar zal zijn.
Voorzitter: Ja, de binnenkant wordt effen wit, de huidige houtwol-cementplaten gaan
verdwijnen. De nieuwe platen zijn goed geïsoleerd en gaan dus ook nog wat
energiebesparing opleveren.
12. Voorstellen van de leden
De secretaris meldt dat er geen voorstellen van de leden zijn binnengekomen.
13. Rondvraag
Coby Verhoeven: Bert Pijnappel wordt geen voorzitter, wil hij wel vice-voorzitter blijven?
Voorzitter: Ja.
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Hans Verhoeven: De oefenbaan wordt nooit gebruikt, moet die niet een keer verdwijnen,
dat scheelt ook onderhoud.
Jan Kellenaers: Die baan wordt vrijdags gebruikt voor jeugdactiviteiten.
Voorzitter: Die baan gaan we dus houden, we hebben er ook een net voor gekocht, dat
gaan we binnenkort bevestigen.
Ton Plagman: Vervallen de onderhoudsdagen voor vrijwilligers nu we een bedrijf hebben
voor regulier onderhoud?
Voorzitter: Neen, incidenteel groot onderhoud van clubhuis en beplanting zal nodig
blijven. Daarvoor kunnen we de vrijwilligers niet missen!
Ton Plagman: Kunnen we regelen dat leden die geen vrijwilligerswerk willen doen een
hogere contributie betalen?
Voorzitter: Dat hebben we in het verleden al eens gehad en ook weer afgeschaft omdat
het in de praktijk nogal eens op problemen stuitte. Misschien moeten we dat in de
toekomst weer invoeren.
Jan Kellenaers: Gezien de leeftijdsopbouw van de leden lijkt dat geen goed idee. Verder
meldt Jan dat de doeken (windvangers) van sponsors langs de banen slecht worden en
vies. Zullen we de doeken van de sponsors die niet meer betalen weghalen?
Voorzitter: Houden we in gedachten.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, maar niet dan nadat hij
heeft meegedeeld dat er voor alle aanwezigen nog een gratis consumptie is.
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