Concept verslag Algemene Ledenvergadering LTC De
Drieslag op Maandag 30 Januari 2017

Agenda:
01. Opening
02. Mededelingen
03. Notulen ALV van 1 februari 2016
04. Ingekomen stukken
05. Verslag bestuur
06. Financieel verslag 2016
07. Verslag Financiële commissie 2016
08. Verslag Technische commissie 2016
09. Bestuursverkiezing
10. Begroting 2017, vaststelling contributies 2017
11. Voorstellen bestuur
12. Voorstellen leden overeenkomstig artikel 8 huishoudelijk reglement
13. Rondvraag
14. Sluiting

1. Opening
De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en constateert dat er 24 leden aanwezig
zijn en dat daarmee is voldaan aan het in de statuten vermelde minimum aantal. De
vergadering kan dus rechtsgeldige besluiten nemen.
2. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat er bericht van verhindering is binnengekomen van de vicevoorzitter Bert Pijnappel en penningmeester Joke Reukers. Daarop zal de voorzitter bij punt
6 van de agenda terugkomen. Verder hebben de volgende leden een bericht van
verhindering gestuurd: Ineke van Tongeren, Gerhard de Lindt van Wijngaarden, Corrie
Peters, Peter van Maastrigt en Nico Landsman
3. Notulen ALV 1 Februari 2016
De notulen worden tekstueel en inhoudelijk, pagina voor pagina doorgenomen. Ze worden,
onder dankzegging aan de secretaris, ongewijzigd goedgekeurd.
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4. Ingekomen stukken
De secretaris maakt melding van twee ingekomen stukken
1. Een verzoek van Wil Wijnands om een vrijwilliger die hem gaat bijstaan bij het
verzorgen van de interne en externe communicatie van de vereniging en die deze
taak, in onderling overleg, te zijner tijd van hem gaat overnemen. De voorzitter roept
gegadigden op om zich bij Wil te melden.
2. Een brief van Bernadette Kemperman waarin zij wijst op de mogelijkheid voor
sportverenigingen om een subsidie te ontvangen van de Stichting Kruiswerk
Hummelo en Keppel, voor het verbeteren van de accommodatie. Het bestuur zal een
verzoek indienen om een subsidie voor het opknappen van de toiletten en douches
in onze kleedkamers.
5. Verslag Bestuur 2016
De voorzitter licht het verslag, dat als bijlage bij de agenda, op de website ven de vereniging
voor de leden beschikbaar is gesteld, toe. Dit leidt tot enige vragen uit de vergadering
waarna het verslag ongewijzigd wordt geaccepteerd.
6. Financieel verslag 2016
De voorzitter legt uit dat onze penningmeester Joke Reukers, door privé omstandigheden, al
enkele weken haar functie niet volledig kan uitoefenen. Ze heeft wel het financieel verslag
over 2016 en de begroting over 2017 opgesteld maar ze kan hier vanavond niet zijn om een
en ander toe te lichten. Ook de jaarlijkse controle door de Financiële Commissie heeft, in
overleg met die commissie, nog niet plaatsgevonden. De bedoeling is dat die controle op
korte termijn, zodra de omstandigheden dit toelaten, alsnog zal plaatsvinden. De leden
zullen daarna zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over het resultaat van de controle.
Vervolgens geeft de voorzitter zelf enige toelichting op het verslag.
Ruud Schaars vraagt of de voorziening voor vervanging van het kunstgras op de banen, te
weten € 21.000,-, wel voldoende is. De voorzitter antwoord dat het bestuur deze
reservering thans voldoende acht. Er wordt jaarlijks € 3.000,- aan toegevoegd. De intensiteit
waarmee de banen bespeeld worden is bij onze vereniging minder dan gemiddeld. Daarom
kunnen wij met een lagere jaarlijkse toevoeging toe dan grotere verenigingen die een hogere
intensiteit van bespelen hebben.
De vergadering gaat vervolgens, onder voorbehoud van een, nog te ontvangen, gunstig
advies van de Financiële commissie, akkoord met het verslag en de begroting.
7. Verslag Financiële commissie
Zoals vermeld bij punt 6 zal dit verslag, zo spoedig mogelijk nadat de controle heeft
plaatsgevonden, aan de leden worden toegezonden.
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8. Verslag Technische commissie
Het door Kees Vanger (voorzitter TC) opgestelde verslag wordt kort besproken en leidt niet
tot vragen uit de vergadering.

9. Bestuursverkiezing
De bestuursleden Bert Pijnappel en Marcel Wisseborn zijn aftredend. Bert Pijnappel is niet
herkiesbaar. Marcel Wisseborn is wel herkiesbaar. Het bestuur is voornemens hem, indien
hij wordt herkozen, tot vice-voorzitter te benoemen. Verder stelt de voorzitter voor om het
bestuur uit te breiden. De volgende leden, die het afgelopen jaar al als kandidaat-bestuurslid
hebben gefunctioneerd, worden door het bestuur verkiesbaar gesteld.
Kars Bambang Oetomo
Willem Hulshof
Ferd Vrijbergen
De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord met het bestuursvoorstel. Daarmee
zijn deze leden verkozen in het bestuur. De taken van de nieuwe bestuursleden zullen in
onderling overleg binnen het bestuur worden bepaald.
10. Begroting 2017 en vaststelling contributies voor 2017
Ruud Schaars heeft 2 vragen
1. Waarom er voor 2017 een bate van € 900,- is begroot uit advertenties en
windschermen terwijl de opbrengst in 2016 € 544,- was.
2. Er is voor onderhoud gebouw € 4.000,- begroot. Was daar niet voor gereserveerd?

De voorzitter meldt dat het antwoord op deze vragen, na overleg met de penningmeester,
op de website van de vereniging zullen worden vermeld.
Ten aanzien van de contributies voor 2017 meldt de voorzitter dat dit om praktische
redenen bij punt 12 van de agenda aan de orde zal komen.
11. Voorstellen bestuur
Het bestuur stelt voor om in de kantine een camera te laten installeren waarmee enkele
bestuursleden, via internet, de kantine in het oog kunnen houden als dat nodig is. Hij geeft
hiervoor drie redenen.
1. De enige tijd geleden geïnstalleerde alarminstallatie geeft regelmatig een signaal van
beweging in de kantine terwijl het alarm is ingeschakeld. Standaardprocedure is dan
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dat drie bestuursleden door middel van een sms worden gewaarschuwd. Zij moeten
dan ter plekke gaan kijken. In alle gevallen is tot nu gebleken dat het een onnodig
alarm was, bijvoorbeeld omdat het alarm abusievelijk was ingeschakeld terwijl er nog
leden in het clubhuis aanwezig waren.
2. De noodzaak om, in geval van een nachtelijk alarm, naar het clubhuis te moeten gaan
om poolshoogte te nemen, wordt door de betreffende bestuursleden als bezwaarlijk
ervaren. Als er een camera is geplaatst kan eerst langs die weg worden bekeken of er
daadwerkelijk wordt ingebroken. Dan kan de politie worden gebeld voordat een
bestuurslid naar het clubhuis gaat.
3. Onlangs is geconstateerd dat er een poging is gedaan om het geldkistje, waarin de
betalingen voor consumpties worden gedaan, open te breken. Dit soort ongewenste
activiteiten kunnen ook door cameratoezicht worden gevolgd.
Ruud Schaars vraagt wat de eis van onze opstal- en inbraakverzekeraar is met betrekking
tot een alarminstallatie. De voorzitter antwoordt dat de huidige installatie, te weten een
bewegingsalarm met signalering door middel van een sms aan aangewezen
functionarissen van de vereniging, in overeenstemming met de eisen van de verzekeraar.
Door het plaatsen van een camera kunnen de betrokken bestuursleden, ingeval zij per
sms een alarmmelding ontvangen, eerst op afstand bekijken of er actie noodzakelijk is.
Vergeefse reizen naar het clubhuis kunnen daarmee worden voorkomen.
Daarna gaat de vergadering akkoord met dit voorstel van het bestuur.
Vervolgens meldt de voorzitter dat het bestuur prijsopgaven heeft gevraagd voor een
verdere afwerking aan de binnenzijde van het in 2016 geplaatste nieuwe dak op het
clubhuis. Dit kan verder worden verfraaid maar de laagst geoffreerde prijs bedroeg
ca. € 4.000,- voor het aanbrengen van beplating en randafwerking. Functioneel is die
afwerking niet omdat het dak nu al volledig geïsoleerd is. Het gaat alleen om een
optische verbetering. Na enige discussie besluit de vergadering deze werkzaamheden
niet te laten uitvoeren.
Verder meldt de voorzitter dat het bestuur heeft besloten om meer structuur aan te
brengen in de tennislessen voor de jeugd- en de seniorleden. De eerste aanleiding was
dat onze trainster Vera de Jong, door drukke andere werkzaamheden, heeft moeten
besluiten om haar activiteiten voor onze vereniging te beëindigen. Een andere reden is
dat de behoefte aan lesuren de laatste jaren, door aanwas van nieuwe leden,
verheugend is gestegen. Daarom is besloten om de tennislessen voor jeugd- en
seniorleden te laten verzorgen door een externe organisatie, te weten de tennisschool
van De Sprong in Doetinchem. Dat brengt een verhoging van de lesgelden met zich mee.
Voor de jeugdleden willen wij toe naar een andere vorm van financiering van die lessen.
In overleg met de ouders van de jeugdleden is daarom besloten om voortaan de
contributie en de lesgelden te combineren in één verschuldigd bedrag per maand. Om
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het voor de penningmeester ook administratief overzichtelijk te houden, zal dit bedrag
door middel van een door de ouders te verstrekken machtiging, maandelijks worden
geïncasseerd.
Om de hogere kosten niet volledig voor rekening van de ouders te laten komen stelt de
voorzitter voor om de jaarlijkse contributie voor seniorleden, naast de jaarlijkse
verhoging uit hoofde van de inflatie over het afgelopen jaar, te verhogen met € 5,- per
lid. Na enige discussie gaat de vergadering hiermee unaniem akkoord.
Een andere mogelijkheid om de inkomsten voor de vereniging wat te verhogen is een
geringe verhoging van de prijzen voor consumpties in de kantine, die algemeen als
bescheiden worden beschouwd. Het bestuur heeft bij de stukken voor deze vergadering
een nieuwe prijslijst gevoegd. Na enige discussie wordt deze lijst door de vergadering
aanvaard, met dien verstande dat de prijs voor frisdrank met 10 cent extra wordt
verhoogd tot € 1,50. Dat is ook handiger met het oog op wisselgeld, zo is de opvatting
van de vergadering. De nieuwe prijzen zullen op 1 februari 2017 ingaan.
Verder wordt gesproken over de beschikbaarheid van alcoholische dranken in de kantine
terwijl er geen bardienst aanwezig is. Deze mogen niet binnen het bereik van jeugdleden
zijn. Het bestuur is zich er van bewust dat seniorleden, na een inspannende partij graag
hun biertje of wijntje willen drinken. Het bestuur beraad zich op mogelijkheden om hier
een voor allen bevredigende oplossing voor te realiseren.
Beleidsplan
Marcel Wisseborn, Willem Hulshof en Ferd Vrijbergen hebben een concept beleidsplan
geschreven waarin het beleid van de vereniging voor de nabije toekomst wordt
vastgelegd. Marcel licht dit toe.
Hij wijst op de gerealiseerde groei van het aantal jeugdleden maar constateert ook dat
wij vooral in de leeftijdsgroep 30 tot 50 jaar weinig leden hebben. Met het oog op de
continuïteit van de vereniging is dat zorgwekkend. Er is in 2016 geïnventariseerd wat de
wensen van de leden zijn. Daaruit kwam dat er behoefte is aan meer georganiseerde
activiteiten voor de leden. Het kort daarna georganiseerde traditionele
IJsheiligentournooi kon echter wegens te weinig aanmeldingen niet doorgaan.
Een verheugende ontwikkeling is de toegenomen belangstelling voor onze eveneens
traditionele Wintercompetitie. Het aantal aanmeldingen daarvoor steeg in 2016 met
bijna 50% ten opzichte van de voorgaande jaren.
Ook voor de voor het eerst sinds vele jaren weer georganiseerde clubkampioenschappen
was een ruime belangstelling van de leden.
Verder zal worden geprobeerd de tossavonden weer nieuw leven in te blazen. Een
hulpmiddel daarbij is de Toss App waarvoor belangstellenden zich kunnen melden bij
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Marcel en Wil Wijnands. Via die App kan eenvoudig worden gecommuniceerd hoe groot
de belangstelling voor de toss op een bepaalde avond is.
Er zal voorts contact worden gezocht met andere verenigingen in de regio om
bijvoorbeeld de oude traditie van het Vierdorpentoernooi weer nieuw leven in te blazen
en om te bevorderen dat jeugdleden van onze vereniging met jeugdleden van andere
verenigingen op ons park en op dat van de andere verenigingen met elkaar kunnen
sparren.
Het concept Beleidsplan en de nog op te stellen kalender van activiteiten op ons park
zullen via de club website voor alle leden ter inzage komen. Allen worden verzocht mee
te denken met de plan-commissie.
12. Voorstellen van de leden overeenkomstig art. 8 Huishoudelijk Reglement
Er zijn bij de secretaris geen voorstellen van de leden ingekomen.
13. Rondvraag
Pop Grizell vraagt hoe het zit met de mooie terrasstoelen en –tafels. Ze ziet die vaak
binnen in het clubhuis staan. Is dat de bedoeling?
De voorzitter antwoord dat het inderdaad de bedoeling is dat het meubilair na gebruik
weer binnen in het clubhuis wordt gezet. Dit in verband met het risico van diefstal.
Sido Dijkstra vraagt of het bestuur mogelijkheden ziet om een alternatief
betalingssysteem voor in de kantine gebruikte consumpties in te voeren, om het
probleem van wisselen op te lossen. De voorzitter antwoord dat het bestuur deze
gedachte zal meenemen en op zoek zal gaan naar mogelijkheden.
15. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 21.10 uur. Echter
niet dan nadat hij heeft meegedeeld dat het bestuur alle aanwezigen, als dank voor
inbreng, een gratis consumptie aanbiedt.
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