Notulen Algemene Ledenvergadering TC Uithoorn, 12 januari 2018
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Opening en mededelingen
Notulen ledenvergadering januari 2017
Samenvatting leden enquête
Jaarverslag 2017
Opknapdagen 2018
Financieel verslag 2017
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie en reserve-lid
Begroting & contributie 2018
Samenstelling bestuur/commissies
Uitreiking Martinibeker
Rondvraag

1. Opening en mededelingen
Eelco opent de Algemene Leden jaarvergadering met de beste wensen voor alle leden, en heet
iedereen welkom.
De nieuwe website
Er is een nieuwe website. Mochten er zaken missen of niet juist worden weergegeven, dan graag dit
communiceren naar het bestuur. De Mepper zal niet meer op de nieuwe website komen, maar
relevante informatie wordt via de website en de Digimepper verspreid.
Peter van Bentum vraagt of de informatie die op de oude website stond, ook op de nieuwe wordt
geplaatst. Bas v.d. Linden zou een back up maken van de oude website. Het HH reglement stond
ook op de oude website, dus dit komt weer terug op de nieuwe. Lid worden via de website kan op
dit moment nog niet, maar daar wordt aan gewerkt.
Vacatures in de CPB
Vacature voor voorzitter CPB: Mark stopt helaas met zijn werkzaamheden voor deze commissie.
Dave voert een aantal taken uit, maar er zijn meer taken, m.n. ook communicatie in en rond het
park. Wij zijn dringend op zoek naar iemand die regelmatig op de club is, en de voorzittersrol op zich
wil nemen in de communicatie naar het bestuur. Op dit moment zijn er geen kandidaten voor deze
functie. Als we hiervoor geen invulling voor kunnen vinden, zal dat consequenties hebben voor de
uitvoering en wellicht de kosten.
Er is ook nog steeds een vacature voor de commissie P&P. Uit de enquête is naar voren gekomen,
dat daar behoefte voor is. Mocht je deze rol op je willen nemen, laat het weten aan het bestuur.

2. Notulen
De notulen zijn gepubliceerd in de Mepper van maart 2017 en rondgestuurd met een Digimepper op
23 december 2017. Er zijn geen opmerkingen, de notulen zijn hierbij vastgesteld. De notulen van
deze vergadering zullen via een Digimepper worden verspreid.

3. Samenvatting van de leden enquête
Deze samenvatting zal ook rond gemaild worden via een Digimepper. De uitkomst is niet alleen voor
bestuur, maar voor de leden interessant, zo krijgt iedereen inzicht waar actie op genomen kan
worden.
Eelco geeft een kort verslag van de leden enquête. Er waren vijf categorieën:

(1) De vereniging; Er is idee geopperd om een soort smoelenboek van de bestuurs- en
commissieleden maken op de website, dat is een goed idee. (2) Er is een aantal suggesties voor
activiteiten gegeven. Voor wat betreft de accommodatie (3): er was een suggestie om een 65+
klusteam op te zetten. Hier kan door de leden zelf ook initiatief ontplooid worden, het bestuur
verwelkomt elk goed idee.
Bij de vragen over de training en de trainers (4), waren er veel die geen antwoord hebben gegeven;
niet iedereen neemt lessen af. De trainers worden wel als positief en vriendelijk gezien.
(5) Communicatie en informatie: 38% vindt dat zij goed geïnformeerd worden. Een grote groep heeft
behoefte aan digitale informatie.
Tenslotte was er 1 Open vraag: betreffende de behoefte aan twee extra all weather banen? Meer
dan 60% was positief in welke vorm dan ook, wat interessante informatie is voor het bestuurd,
mochten wij ooit eens kunnen en willen gaan investeren. Op dit moment is dit evenwel nog geen
realistische optie, wat alles te maken met onze financiën.
De samenvatting van de enquête wordt rondgestuurd naar alle leden.

4. Jaarverslagen van de commissies
Technische Commissie: Gerard Treur geeft namens de TC een korte terugblik op het afgelopen
seizoen. Het is best wel weer een leuk jaar geweest. TC commissie is veranderd, is groter geworden.
Er is e.e.a. veranderd binnen de toernooien. Mix toernooi wordt nu aan begin van het jaar in één
weekend georganiseerd, i.p.v. in een week. Met dank aan de nieuwe commissie, Gerard hoopt dat ze
enthousiast blijven. Ook zijn er andere evenementen georganiseerd: de Dames Dubbel dag is helaas
verregend, maar alle dames waren er wel voor een overheerlijke lunch die altijd met veel
enthousiasme door Thea en Wil wordt gemaakt, dat hebben ze geweldig gedaan. Ladiesnight is voor
het 2e jaar georganiseerd door Nicole en Thea, dit was ook zeer succesvol. Theo en Wim hebben het
Bokkentoernooi georganiseerd, wat helaas niet doorging i.v.m. het weer.
Rackettrekken wordt ook regelmatig georganiseerd.
Enkel dubbel clubkampioenschappen zijn helaas ook verregend afgelopen jaar. Maar de nieuwe
commissie heeft dit goed opgelost door iedereen op zijn eigen tijd te laten spelen en de finales op de
eind-dag te organiseren (14 oktober).
Het slottoernooi is door iedereen vergeten, maar er is ook niemand geweest die gevraagd heeft of er
nog een slottoernooi was. Er is een aparte commissie opgezet voor het Mixed toernooi.
Jeugd Commissie: Hellen de Leeuw. Met de jeugd is het een heel leuk jaar geweest met normale
activiteiten voor de jeugd. Het toernooi vlak voor zomervakantie samen met qui vive was erg leuk,
alleen jammer van de regen. In najaar waren er minder activiteiten i.v.m. het weer. Er zijn 8
competitie teams bij de jeugd. Jammer dat sommige activiteiten niet door kunnen gaan omdat er
niet genoeg ondersteuning is van de ouders, de JC is wel heel blij dat er nieuwe 2 commissie leden
bij zijn, Jolanda Vermeij en Willemijn Stolk.
Bar Commissie: Thea Treur: er zijn het afgelopen jaar nieuwe meubels voor in en om het clubhuis
aangeschaft, dit jaar verder wil de BC hiermee verder gaan, maar dat is afhankelijk van het budget.
Het fooiengeld is opgespaard, en daar zijn accessoires van gekocht, geld van de fooien komt dus
terug in de club.
Sponsorcommissie: Gertjan, het is een rustig jaar geweest, mede door positieve persoonlijke
omstandigheden, Hans de Leeuw heeft gelukkig een helpende hand toegereikt. Hans en Gertjan
samen vol aan de bak. Het blijft uitdagend om sponsoren te vinden, dus ondersteuning bij het
sponsorbeleid of het aandragen van een sponsor is altijd welkom.

Commissie Park Beheer: Marc Schaap, we hadden een goede start met Uithol aan het begin van het
seizoen. Laatste periode was minder goed, wordt aan gewerkt, er is een banen scan (van de KNLTB)
in het verschiet, er wordt ook gekeken naar ander soort banen. Wil hier zeker benadrukken dat ook
het onderhoud van het park samen gedaan moet worden door alle leden. Dit soort mensen hebben
we als club hard nodig. Mark bedankt helaas voor de functie. Dus er is nu een vacature voor
voorzitter van de CPB!

5. Opknapdagen 2018
Dit gaan wij institutionaliseren vanaf dit jaar zijn er jaarlijks 3 vaste opknapdagen: de laatste
zaterdag van maart, de zaterdag voorafgaand aan het Ute Hoirne, en de laatste zaterdag van
oktober van 9.00 – 13.00 uur. Wij willen veel leden mobiliseren om nodige hand en span diensten te
verrichten op het park en het clubhuis, met name gericht op de groenvoorzieningen.
Dit zal ook via de (nieuwe) site gecommuniceerd worden aan de leden. Hoe meer mensen er komen,
hoe meer er gedaan kan worden.

6. Financieel jaarverslag 2017
Onze penningmeester, Peter Hittinger doet verslag.

7. Kascontrole
Peter van Bentum doet verslag en stelt namens de kascommissie voor dat de vergadering Peter
Hittinger voor het jaar 2017 dechargeert. De vergadering neemt dit voorstel onder applaus over.

8. Aanstellen nieuwe kascommissie
Verzoek wie de kascommissie komend jaar zou willen doen? Peter van Bentum wil het voor het
tweede jaar doen. Francisca Troost als 2e. Reserve Joop Houtman.

9. Begroting 2017
Peter motiveert het begrotingsvoorstel voor 2017.
Budget voor park/banen is omhoog gegaan. Verder weinig verschil t.o.v. vorig jaar.
De contributies (zijn al gemaild naar de leden). De lidmaatschapsprijzen worden getoond.
Senior
EUR
180.00 (plus EUR 2,00)
Donateur/75+
54,00 (plus EUR 0,50)
Student (studerend 18-24 jr) 137,00 (plus EUR 2,00)
Junior tot 10 jaar
80,00 (plus EUR 1,00)
Junior tot 17 jaar
100,00 (nieuw)
Junior lidmaatschap Is tot en met 9, en van 10 tot en met 17 jaar zijn nieuwe categorieën. De leden
zijn hiermee akkoord. Kortingsactie voor nieuwe leden, minus 30% voor een nieuw lid én er is een
gezinsaanbieding.
De begroting wordt goedgekeurd.

10.

Samenstelling bestuur en commissies

Aftredend bestuurslid wordt namens het hele bestuur bedankt. Onder luid applaus wordt Marc
Schaap bedankt voor zijn activiteiten.
Veel nieuwe commissieleden, bestuur redelijk stabiel. Grote zorg blijft de vacature voor voorzitter
CPB. Aftredend lid Ymre is niet aanwezig, maar ontvangt nog wat als dank voor zijn werkzaamheden.

Op de slide van de TC leden is helaas Marijn Crum niet vernoemd. Hij is ook een commissielid van de
TC.
Voor de commissie P&P zijn nog steeds vacatures.
Barcommissie kan altijd nog mensen gebruiken. Neem hiervoor contact op met Thea.

11.

De Martinibeker

Reindert Jan reikt de Martinibeker uit aan Lia Sloothaak!

12.

Rondvraag

Yvonne: eind seizoen, competitie garanderen om de banen zo lang mogelijk te bespelen. Problemen
met de banen vanwege de regen. Er wordt op korte termijn een banen scan door de KNLTB
uitgevoerd. We kunnen niet alles beïnvloeden, zeker niet het weer, en de ligging in het bos. Sinds we
vier jaar geleden de banen hebben aangelegd zijn deze nog niet significant verbeterd. Bestuur zal
hier advies over inwinnen door middel van een scan. We zullen langer met de banen moeten doen,
maar we kunnen eventueel volgend jaar hierover een beslissing nemen.
Bea Broekman vraagt om de voortgang van de beslissingen te communiceren met de leden? Het
bestuur zal dit advies communiceren aan de leden.
Lies van Diemen: vindt het verschil contributie tussen 180,-- (senior) en 54,-- (75+) groot, en vraagt of
dit wat minder groot kan zijn? Peter antwoordt dat het verschil tussen 75+ en senior al heel lang is.
Senior mag hele dagen spelen, 75+ alleen overdag. Er is vraag over een soort dal-tarief, dit zou
uitgewerkt moeten worden en volgend jaar eventueel in stemming gebracht moeten worden tijdens
de ALV. Er wordt gevraagd om aansluiting te zoeken voor het tarief van leden die met pensioen gaan.
Bestuur vraagt om dit op de mail te zetten, dan zal het in het bestuur besproken worden.
Iemand vroeg om Ledverlichting van de banen. Er zijn in 2016 offertes voor aangevraagd, maar het is
heel duur, het is niet alleen een kwestie van een andere lamp erin draaien, maar daarnaast moet de
hele paal vervangen worden. Onze elektriciteitsrekening is te laag om tot een redelijke
terugverdientijd te komen. Joop Houtman oppert om te kijken bij andere verenigingen voor LED
verlichtingen.
Rosalie: Art. 26. De wijzigingen: het verduidelijken van de tekst over de barcommissie. Het is nu beter
verwoord. Teken het formulier na de bardienst af, dan wordt de barborg teruggestort.
Het artikel wordt nog eens duidelijk uitgelegd door Peter. In de nieuwsbrief zullen de regels nog eens
duidelijk vermeld worden.
De vergadering wordt om 21.30 gesloten, waarna het glas wordt geheven op het nieuwe jaar en de
gezondheid van alle leden!

