Notulen Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging ’t Oghe, 10 maart 2018.

Aanwezig:

Boudewijn Strikwerda, Reinder Stramrood, Marlous Peetoom, Marc Bregman, Jan
Schagen, Erik van Vliet, Janine Stramrood, Jannie Jellema. Rutger Veenboer, Tini
Strikwerda, Ria Tieken, Ada Admiraal, Martin Mos, Ali vd Meer, Chris Kuijper, Silvia
Bregman

Afbericht ontvangen van: Jannie Jellema, Jan en Margriet Vethman, Freek Kalsbeek, Patrick en
Carolien, Wil Schutter, Derek Schenk, Arienne Meijburg, Sita Schenk, Ada Witkamp
Agenda:
1. Opening Voorzitter
2. Ingekomen stukken
3. Goedkeuring notulen extra ALV d.d. 18 maart 2017
4. Verslag penningmeester
5. Verslag kascontrolecommissie en aansluitend benoeming van een nieuwe commissie
6. Contributie; behoudens de indexering van ca 1,5% stelt het bestuur geen verdere
contributieverhoging voor.
7. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar:
-

Voorzitter

Boudewijn Strikwerda

Periodiek aftredend en herkiesbaar:
-

Penningmeester

Rein Stramrood

Aangemeld voor een bestuursfunctie:
-

Voorzitter

Erik van Vliet

Tegenkandidaten kunnen zich tot drie dagen voor deze vergadering aanmelden bij het
secretariaat, mits ondersteund door tenminste vijf andere stemgerechtigde leden
8. Mededelingen van het bestuur en commissies.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
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Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20 heet de aanwezigen hartelijk welkom.
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Ingekomen stukken
Behoudens de afberichten zijn er geen ingekomen stukken
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Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 maart 2017
De notulen zijn voor de vergadering aan de aanwezigen verstrekt. Er zijn geen op- of
aanmerkingen, de notulen worden goedgekeurd.
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Verslag Penningmeester
De penningmeester geeft een toelichting op de verstrekte financiële gegevens. Het jaar is
negatief afgesloten, i.v.m. minder leden als gehoopt, daardoor kantine inkomsten lager, wij
zullen er met z’n allen hard aan moeten trekken, meer ledenwerving, meer
gezelligheidstoernooien, lesbijdrage verhogen. Ook positieve dingen: meer opbrengst bij
verloting, applaus voor Thorben en de verkopers van de loten.
Wel is er schade door de storm, daardoor zijn er nieuwe tafels gekocht. Pasjes Avia; teller
staat nu op 1400 punten, zegt het voort!
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Verslag kascontrolecommissie en aansluitend benoeming van een nieuwe commissie
Ingrid Heer en Carolien hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben de financiële
administratie van de vereniging over het boekjaar 2017 gecontroleerd. De administratie is
correct bijgehouden en de kascontrolecommissie stelt derhalve aan de ALV voor het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De kascommissie voor 2019 zal
bestaan uit: Carolien Meijburg, Jannie Jellema en Martin Mos is reserve.
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Contributie
De contributie niet verhogen, behoudens indexering.
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Bestuursverkiezing

Penningmeester Rein Stramrood: wil per jaar bekijken of hij zich nog beschikbaar stel;
Applaus van de leden
Voorzitter Boudewijn Strikwerda: Legt zijn functie na 7 jaar neer. Hij wil meer tijd en energie
op privégebied steken. Ook vindt hij het goed voor de vereniging dat na een bepaalde
periode nieuw bloed stroomt. Hij kijkt tevreden terug; jeugdleden op acceptabel niveau,
lescombi jeugd zomer/winter mogelijk gemaakt, kantine heeft facelift gekregen, nieuwe
scorebordjes, sinds 2 jaar mooie open toernooi sponsoren, sportdag met samenwerking
Hyksos/voetbal
Niet alles hosanna: ledenaantal is te laag, cijfers afgelopen jaar te laag, dus dat wordt een
taak om daar actief mee bezig te zijn. Als wensenlijstje ziet hij graag een vaste overkapping,
wedstrijdkleding bij toernooien. Dank aan alle leden en vrijwilligers. Tijdens de vergadering
geeft hij de voorzittershamer over aan Erik van Vliet
Boudewijn krijgt een mooie attentie van Erik en gaat ervoor om in Boudewijn zijn lijn door te
zetten
Erik zijn missie is richten op speerpunten, verbinden, werven van nieuwe leden en
vrijwilligers, levendig activiteiten wat we met z’n allen moeten doen
De voorzitter spreekt wel zijn zorg uit, het is een dun gezaaide organiserende leden, ook voor
de interne toernooien. Leden moeten nu opstaan, want het bestuur kan de taken niet
overnemen.
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Mededelingen van het bestuur
Park- en kantinebeheer: Onderhoud gaat goed, gaat Jan Vethman nog door? Later deze
maand worden de winddoeken weer opgehangen. Tracker heeft groot onderhoud gehad, er
is brandbluscontrole geweest, alles was goed en er hangt nu ook een branddeken bij de
frituur, voor de AED is een nieuwe kast opgehangen
Jeugdcommissie; 36 jeugdleden en 20 maart hebben wij weer schooltennisdag. 23 maart is
er een follow updag. Oghappeltje staat nu voor 7 april, staat alleen nog niet op de agenda,
jeugdteam blauw is erbij gekomen, Joeri gaat hier een cursus voor doen. Voor rood waren
helaas maar 2 leden, dus is niet doorgegaan. Streven is naar 40/45 leden!
Technische commissie; Oghe toe was voor het eerst met een nieuwe groep en voor 50+
gedeelte is dit zeker positief uitgepakt. Hopen dat dit jaar weer iedereen zich er sterk voor
wil maken en hebben het met plezier gedaan! Aandachtspunt is iemand te benaderen om in
de commissie erbij te zitten
Penningmeester; contributie moet nog verstuurd worden! Wij doen mee met Jantje Beton
en de helft van de opbrengst is voor de club! Henk Makreel en Janine zijn bezig geweest met
andere website, missen nog een aantal dingen om de club app te installeren.
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Rondvraag
Martin Mos: Er zijn bouwplannen, hoe zit de tennisvereniging erin? Park en banen betalen
wij een vergoeding. Erfpacht voor de kantine dus als de gemeente onze grond zou willen,
moeten zij iets anders aanbrengen.
Marin Mos: zou graag zien dat wij leden zich meer bewust worden van zaken, bv voorraad,
verwarming lager zetten, lampen uit zodra je van de baan komt. We moeten een
aandachtspuntenlijstje maken, spreek mensen erop aan. Alleen met pin betalen? Dat gaan
wij onderzoeken
Chris Kuijper; ziet graag Alcoholvrij bier; komt Heineken 0%. Ook komt er water met een
smaakje in ons assortiment
Alie v.d. Meer; wil graag het bestuur bedanken en speciaal Boudewijn voor zijn inzet als
voorzitter de afgelopen jaren

10 Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit om een balletje te slaan en ook
voor een borrel aan de bar!

