2018 NOTULEN ALG. LEDENVERGADERING ALTC-BUITENVELDERT 25-1-2018

Opening:
Penningmeester Mirjam Bekker opent de vergadering bij ontstentenis (klinkt wel heel heftig: gewoon
bij afwezigheid) van de voorzitter.
Ingekomen stukken:
- Afmeldingen van Fabian Goldenberg en Sylvia Afting van Gesau,
- Rapport van de onderzoekscie. seksuele intimidatie,
- Bijdrage met suggesties voor beleid 2018 van Albert Busch.
Notulen:
Zonder verdere discussie worden de notulen van de ALV 2017 gepasseerd.
De vraag is of de notulen voortaan binnen een maand naar de leden kunnen worden gestuurd. Er
wordt toegezegd hier naar te streven.
Terugblik 2017:
(1) Extra competitieteams hebben extra leden opgeleverd.
(2) Competities, Toss in zomer en winter, Recreanten competitie, Open Toernooi en de
Clubkampioenschappen redelijk succesvol. Organisatie van de laatste in September
doorzetten vanwege succes.
Lustrumfeest was een groot success. Dank gaat uit naar alle commissieleden.
(3) Het bestuur heeft naar vermogen gewerkt. Er is helaas snel verloop in de bezetting.
De nieuwe TC is enthousiast van start gegaan.
Vrijwilligersavond op 24 maart 2017 was geslaagd.
(4) Op het gebied van samenwerking kunnen een aantal opmerkingen worden gemaakt.
- Na stagnatie overleg met parkeigenaar is de zaak weer vlotgetrokken. Er zijn
zakelijke afspraken over de baanhuur.
- Samenwerking met de Tennisschool is constructief.
- De fusie met Maccabi is van de baan door interventie van Maccabi leden.
- Er is gekozen voor verlenging van het contract met PMS in afwachting van het
nieuwe KNLTB systeem.
(5) Als gevolg van de tegenvallende inkomsten van Open toernooi, clubkampioenschappen,
wintertoss en de toegenomen kosten voor PMS hebben we dit jaar financieel verlies
geleden.
Verslag kascommissie:
Jacq. Bolijn en Jolande Postma hebben de boeken gecontroleerd en verlenen decharge aan de
penningmeester. De koffie was lekker.
Financieel verslag 2017 en Begroting 2018:
Het ledenaantal laat een positieve ontwikkeling zien. De begrote contributie-inkomsten zijn hiermee
nagenoeg gehaald. Enig negatief verschil is te verklaren uit de ieder jaar noodzakelijke navorderingen
bij een beperkt aantal leden.
We moesten meer uitgeven aan incidentele baanhuur tijdens de competitie in het voorjaar. Het
betekent dat er met meer teams getennist is. De verhoogde competitive bijdrage per team dekt
ondermeer de toegenomen kosten hiervoor.

In de bestuurskosten zitten tevens de indirecte kosten voor ondersteuning bij de ledenadministratie
(PMS).Deze kosten zijn hoger vanwege de toegenomen ondersteuning.
Het lustrum was een extra post.
Verkiezing bestuursleden:
Mirjam Bekker (penn.) en Murk Dijkstra (secr.) blijven aan.
Peter Leenhouts treedt af als voorzitter en heeft zich voor het komende jaar afgemeld als lid van de
vereniging. Het aftreden heeft te maken met zijn problematische verhouding met de parkeigenaar en
verminderde aanwezigheid op de club. Vanwege zijn opzegging leek het voor de hand liggend om op
deze vergadering verstek te laten gaan.
Bart Meys treedt af als algemeen bestuurslid vanwege veranderende persoonlijke omstandigheden.
Voordracht nieuwe bestuursleden:
Marten Japenga ( voormalig voorzitter Kattenlaantje ) heeft zich bereid verklaard de hamer over te
nemen, Paulien van der Grinten is beoogd Hoofd TC en Raymond Donker is bereid algemeen lid te
worden. Na een persoonlijke introductie door de kandidaten worden ze bij acclamatie benoemd.

Beleid:
(1) Ledenwerving en ledenbehoud:
• Competitieteams optimaal vullen
• Profilering als een vereniging voor gezinnen
• Binding door digitale nieuwsbrief
• Blijven streven naar verlichting
(2) Tennis als kern:
• Oprichting evenementencommissie voor competitie, Open Toernooi en
Clubkampioenschappen.
(3) Inzet leden:
• We willen een zelfstandige vereniging blijven. Op lange termijn is de inzet voor
bestuur en commissies een zeer kwetsbare zaak.
• Een alternatief in de toekomst zou een betaalde verenigingsmanager kunnen zijn. Dit
zal zeker 25 euro meer contributie per lid gaan bedragen. Voorlopig geen voorstel in
deze richting.
(4) Samenwerking:
• Concrete samenwerking met andere partners op het park ( beheerder, tennisschool,
sportcafé ) rondom evenementen. Hugo Ekker Academy is hierbij een nieuwe
partner op het park.
• Aantrekken sponsors. Een oproep gaat uit aan leden voor evenementen en
sponsoring. Baanreclame is vanwege het contract geen optie maar sportsponsoring
daarbuiten is volgens Albert Busch goed mogelijk. Afhankelijk van de menskracht
gaat hier naar gekeken worden.
(5) Financieel:
De contributie blijft voor 2018 gelijk en de contributie wordt indachtig punt 1 van het beleid
deels opgebouwd in leeftijdscategorieën. Genoemde bedragen zijn kortingsbedragen bij
betaling middels incasso. In andere gevallen betaalt het lid het normale tarief ( incl.
administratie):
• Senioren >24
€ 199
• Dagleden
€ 130
• Jonge senioren 18- <24 € 150
• Jeugd <18
€ 100

• Gezinscontributie
€ 498 (2 ouders/verzorgers + 2 of meer kinderen)*
* 2 ouders/verzorgers + 1 kind > € 50 korting op de contributie voor het kind.
Het voorstel in de begroting is om de statutaire ondergrens voor eigen vermogen aan te
passen naar € 80.000. Dit wordt ontraden door Wiebe Postma. Hij spreekt van een “hellend
vlak”. Hij pleit voor het zoeken naar alternatieven. De begroting wordt volgens voorstel van
het bestuur aangenomen door de vergadering.
Rondvraag en sluiting:
Als suggestie op het laatst besproken punt voegt Wiebe Postma een mogelijke besparing toe. In het
huurcontract is er sprake van “gebruik/ruilen van banen met anderen”.
Een vloeibare versnapering lonkt. De nieuwe voorzitter sluit de vergadering.

