Verslag Algemene Ledenvergadering LTC De Drieslag op zondag
27 januari 2019 in ons clubgebouw, Hessenweg 8a, aanvang 14.00 uur.
Agenda:
01.
Opening
02.
Mededelingen
03.
Notulen A.V. van 29 januari 2018
04.
Ingekomen stukken
05.
Verslag bestuur 2018
06.
Financieel verslag 2018
07.
Verslag Financiële Commissie 2018
08.
Verslag Technische Commissie 2018
09.
Bestuursverkiezing
10.
Begroting 2019, vaststelling contributies 2019
11.
Voorstellen bestuur
12.
Voorstellen leden overeenkomstig H.R. Art. 8
13.
Rondvraag
14.
Sluiting
01.
Opening
Om 14.10 uur opent de voorzitter de vergadering. Er zijn 41 seniorenleden aanwezig, hiermee is
voldaan aan het in de statuten vereiste minimum aantal stemgerechtigde leden en dat de
vergadering derhalve rechtsgeldige besluiten kan nemen.
02.
Mededelingen
Van de volgende leden is mondeling of schriftelijk een bericht van verhindering ontvangen:
Corrie Peeters, Ine Gudden, Pop Grizell, Els Snelder en Jan Hagenbeek.
De voorzitter vraagt of er geen bezwaar is tegen het nemen van foto's, dit i.v.m. de AVG. Hiertegen
heeft niemand bezwaar. Ook i.v.m. de AVG zullen de leden een mail ontvangen inzake de
akkoordverklaring met het verzoek hierop te reageren.
Het bestuur heeft besloten dit jaar geen Jaarboekje uit te brengen: De gegevens over de club zijn te
vinden op de website.
De ledenlijst wordt apart uitgedeeld. Wel wordt onderzocht of de ledenlijst op de website
gepubliceerd kan worden (via een beveiligde pagina ).
De adverteerders/sponsors krijgen de mogelijkheid om hun naam etc. te laten plaatsen op een
daarvoor bestemd winddoek.
Kees Vanger heeft zich aangemeld om hiervoor de sponsoren te benaderen.
Samenwerking met de tennisverenigingen uit de regio: De voorzitter is enkele malen bij overleg
aanwezig geweest en de eerste stappen zijn gezet. Zo is het o.a. mogelijk om een lid van een andere
vereniging uit te nodigen en zullen er op de vrijdagavond een aantal toss-avonden gehouden
worden.
Beveiliging- en alarmsysteem.
Ons beveiligingssysteem is sterk verouderd en aan vervanging toe. Kars geeft een kleine toelichting
over o.a. het druppelsysteem, welke +/- maart/april aangelegd gaat worden.
Ook deelt de voorzitter mee dat op 16 maart de onderhouds/opruimdag plaats zal vinden, waarvoor
nog een uitnodiging volgt per email.

03.
Notulen A.V. van 29 januari 2018
De voorzitter vraagt of een ieder de notulen doorgenomen heeft. Uit de vergadering komen geen
opmerkingen. Daarmee zijn de notulen, onder dankzegging aan de toenmalige secretaris,
vastgesteld.
04.
Ingekomen stukken
De secretaris meldt dat er voor deze vergadering geen stukken zijn ingekomen. Ook de
penningmeester heeft geen in deze vergadering te behandelen stukken ontvangen.
05.
Verslag bestuur 2018
Over het verslag van het bestuur, welke alle leden ter inzage hebben ontvangen, zijn verder geen open of aanmerkingen.
06.
Financieel verslag 2018
Ook over het financieel verslag, welke alle leden ter inzage hebben ontvangen, zijn verder geen open of aanmerkingen. Als aanvulling deelt de voorzitter mee, dat de banen nog ongeveer 5 tot 6 jaar
mee zullen gaan en dat de reservering voor vervanging op schema ligt.
07.
Verslag Financiële Commissie 2018
De commissie bestaat uit Bert Pijnappel en Ruud Schaars. Zij hebben op 18 januari 2019 bij de
penningmeester thuis de financiële administratie en toebehoren gecontroleerd en geconstateerd dat
het financieel verslag een juist en getrouw beeld geeft van de financiële positie van de vereniging. Hij
stelt voor om het bestuur decharge te verlenen voor het in 2018 gevoerde beleid en de
penningmeester te bedanken voor haar inzet het afgelopen jaar. De vergadering gaat daarmee onder
luid applaus akkoord.
De heren Bert Pijnappel en Herbert Hazelaar zullen voor 2019 zitting houden in de financiële
commissie. De heer Ruud Schaars is beschikbaar als reserve.
08.
Verslag Technische Commissie 2018
Competitieleider Kees Vanger heeft, zoals we van hem gewend zijn, weer een uitvoerig verslag
gemaakt van de activiteiten van de teams die onze vereniging in de diverse competities hebben
vertegenwoordigd. De voorzitter geeft nog een kleine toelichting op dit mooie verslag.
09.
Bestuursverkiezing
Bestuurslid Kars Bambang Oetomo heeft besloten i.v.m. drukke werkzaamheden zijn bestuursfunctie
te beëindigen en is derhalve niet herkiesbaar.
Ook aftredend, doch wel herkiesbaar is onze penningmeester Joke Reukers. Joke geeft aan deze
functie ook komend jaar te willen vervullen.
De voorzitter stelt voor om de twee kandidaat bestuursleden sinds 2018, Elsbeth Kamperman en
Raffaela Amato, aan het bestuur toe te voegen.
Het 3e kandidaat bestuurslid, Monique Verbeek, heeft aangegeven geen zitting te willen nemen in
het bestuur.
Hierdoor bestaat het bestuur in 2019 uit 6 personen, dus een even aantal.
Mocht er in geval van een stemming binnen het bestuur een gelijk aantal stemmen uitgebracht
worden, dan zal de stem van de voorzitter beslissend zijn.
De bestuurswisselingen gaan, conform onze statuten, in op 28 januari 2019 om 0.00 uur. De
voorzitter bedankt (na afloop van de vergadering) Kars en Monique voor hun inzet en rijkt onder
applaus van de vergadering een kleine attentie uit.

10
Begroting 2019
Over de begroting, welke alle leden ter inzage hebben ontvangen, zijn verder geen op- en of
aanmerkingen. Door een verhoging van de bijdrage aan de KNLTB, zal dan ook de contributie met
enkele euro's verhoogd moeten worden. Dit blijkt voor niemand van de leden een probleem te zijn.
Ook zullen de prijzen van de consumpties, i.v.m. de btw verhoging, enigszins worden aangepast.
11.
Voorstellen bestuur
Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld die komend jaar sfeer willen proeven en de
bestuursvergaderingen willen bijwonen. Tot slot van dit punt doet de voorzitter opnieuw een oproep
voor nieuwe vrijwilligers, want alleen met vrijwilligers kunnen wij onze vereniging overeind houden.
12.
Voorstellen leden overeenkomstig H.R. Art. 8
Er zijn geen voorstellen van de leden binnengekomen.
13.
Rondvraag
Jan Rutten vraagt: Zijn er plannen om de jeu de boules vereniging op baan 1 te laten spelen?
De voorzitter heeft geïnformeerd bij de jeu de boules vereniging, maar tot op heden is daar nog geen
antwoord op gekomen.
Erna Schekman vraagt: Wat is er uit de enquête gekomen?
Ferd: De enquête is nog niet afgesloten, het onderzoek loopt nog.
Sido Dijkstra: Hoe kun je de leden meer betrekken bij de club?
De voorzitter: we zijn daar hard mee bezig, maar het blijft gewoon erg lastig.
Bernadette Kemperman: Gaat de baanonderhoud-ploeg nog evalueren?
De voorzitter: Daarvoor zal een datum worden afgesproken.
Voor nu blaast Rob Boes indoen nodig extra met de blazer op de banen.
Nico vult aan: de onderhoudsploeg moet meer voorgelicht worden over de manier van werken en de
werking van de machines, zodat er optimaal gewerkt kan worden. Communicatie hierin is belangrijk.
De voorzitter: Dit zal worden meegenomen in de evaluatie.
Nico Landsman: Komt er een actie om nieuwe zomerleden te werven? Nieuwe leden zijn hard nodig,
deze hebben (over het algemeen) de meeste binding met de club.
De voorzitter geeft aan dat hier aan gewerkt wordt. Er komt o.a. een artikel in het blad
“De Hessencombinatie” om onze club te promoten.
Rolf Hofenk: Wordt er nog iets gedaan om de kantine op te leuken?
De voorzitter gaat hierover met Rolf in gesprek en Rolf zal hierin het voortouw gaan nemen.
Mededelingen
Ineke van Tongeren: op zondagmorgen kan er ook getost worden.
Erna Schekman: Misschien kan er ook een doordeweekse toss ochtend gehouden worden.
Dan kunnen met name de nieuwe leden beter integreren in de club.
Misschien kan Nico als “tossmaster” hier iets in betekenen?
14.
Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 14:55 uur. Niet nadat hij alle
aanwezigen heeft uitgenodigd voor de aansluitende nieuwjaarsreceptie om nog even na te praten
onder het genot van een hapje en een drankje.

