Notulen Algemene Leden Vergadering
GTV Van Starkenborgh
Donderdag 22 februari 2018, 20.30 uur
Kantine van het clubgebouw.
1.

Opening en vaststellen agenda
Anneke Sijbrandij opent om 20.35uur de vergadering. Er zijn minder dan 42, de vereiste 10%,
(bestuurs)leden aanwezig die de presentielijst hebben getekend, waardoor de vergadering geen
rechtsgeldige besluiten mag nemen. Anneke Sijbrandij sluit daarom de vergadering, en opent de
vergadering opnieuw om 20.37uur. Anneke Sijbrandij verwelkomt alle leden, die gekomen zijn.
De agenda wordt gewijzigd: de huldiging van de najaarsteams en de clubkampioenen gebeurt
tijdens de presentatie van het jaarverslag.
Ben Hanewinkel, Ria Heesink, Bert van Zoggel en Sanne Balke hebben zich afgemeld bij het
bestuur.

2.

Mededelingen
a. Er gaat een presentie lijst rond; het verzoek om deze te tekenen.
b. Als er volmachten zijn, moeten deze ingeleverd worden bij de secretaris. Er is voor
aanvang van de ALV één volmacht binnen gekomen.
c. De komende klussendag is op 10 maart 2018. We doen weer mee aan NLdoet. We kunnen
dan met z’n allen weer de handen uit de mouwen steken.

3.

Notulen ALV d.d. 9 februari 2017
Opmerkingen:
Marius de Fielliettaz Goethart: de bijdrage van NLdoet van wijkgenoten, hoe was die vorig jaar?
Annemie Heesink: de loopgroep helpt altijd wel. Die doen een klus. Twee jaar geleden kwam er
ook een groep vrijwilligers die zich hadden ingeschreven.
Anneke Sijbrandij: sommige mensen hebben op de reclame gehoord dat het heel erg leuk is. We
moeten natuurlijk ook onze handen uit de mouwen steken naast de leuke gezelligheid.
De notulen, opgesteld door Willemien Kalteren, worden goedgekeurd.

4.

Notulen buitengewone ALV d.d. 21 september 2017
Opmerkingen:
Anneke Sijbrandij: bij de rondvraag op bladzijde 4 wordt er door Henk Huberts een vraag gesteld
over de kwaliteit van de kunstgras banen. Dit punt is weer nadrukkelijk onder de aandacht
gebracht bij Smashing. Ze zijn op de hoogte dat we niet tevreden zijn met de situatie.
Marius de Fielliettaz Goethart: is er iets wat Smashing gaat doen met die schroeven?
Anneke Sijbrandij: daar hebben we het over gehad.
Henk Huberts: jullie hebben het dus onder de aandacht gebracht, maar het is nog steeds een punt.
Anneke Sijbrandij: we hebben gezegd dat zij er verantwoordelijk voor zijn. Het kan gevaar
opleveren en zij moeten daar iets aan doen. We worden ondersteund door het rapport van de
KNLTB.
Maarten Neeb: toen de KNLTB hier was, hebben we hen ook de banen van Smashing laten
scannen. De KNLTB is dus van de situatie op de hoogte. Het rapport is ook aan Smashing
gestuurd.
Marco Steenbeeke: betalen we nog huur voor de banen aan Smashing?
Anneke Sijbrandij: ja daar moeten we voor betalen.
Geraldine Hacquebord: is er de toezegging gedaan dat er iets aan gedaan wordt?
Anneke Sijbrandij: desnoods geven we bij Smashing aan dat als het niet in orde is, dat we dan ook
niet de volle mep gaan betalen.
Geraldine Hacquebord: wijzelf en onze gasten spelen daar competitie. Maar de banen zijn er dus
niet om afgekeurd?
Maarten Neeb: nee de banen zijn niet afgekeurd, want het is buiten de speelruimte.
Anneke Sijbrandij: we zullen het meenemen en er weer met hen over in gesprek gaan. Dat doen
we als de hal er weer af is.
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Niek Oostvogel: is er iets over vastgelegd? Staat er in de huurovereenkomst dat zij niet
aansprakelijk zijn? Is er over nagedacht wat er kan gebeuren?
Anneke Sijbrandij: ik ken de overeenkomst daar niet goed genoeg voor.
Stef Huisman: we zullen goed uitzoeken hoe het zit.
Reinou Anker: het is verstandig om van tevoren contact met hen op te nemen voordat ze de hal af
gaan breken.
Maarten Neeb: we hebben sowieso contact over wanneer ze de hal gaan afbreken.
Bernard van Dam: mogelijk kunnen jullie hen formeel aansprakelijk stellen.
Anneke Sijbrandij: dat is een goed punt. Dat is zo.
Margret Kamphuis: zit er garantie op de werkzaamheden bij baan 4?
Maarten Neeb: baan 4 is zonder garantie hersteld. Er was toen geen tijd voor een uitgebreid
onderzoek. De verwachting was niet dat het weer zou gaan verzakken. Toen hebben we de keuze
gemaakt voor herstel zonder eerst een onderzoek en dus ook zonder garantie.
De notulen, opgesteld door Willemien Kalteren, worden goedgekeurd.
5.

Presentatie jaarverslag 2017 en vooruitblik 2018
Anneke Sijbrandij vertelt dat we dit jaar opnieuw een presentatie laten zien. We hebben het
verslag over 2017 in een prezi samengevat met nieuwe dingen en hoogtepunten van het
afgelopen jaar.
Maarten Neeb en Stef Huisman geven een toelichting bij de presentatie over het afgelopen jaar:
een nieuwe koffiemachine, jeugd winter competitie, dubbel glas (met behulp van
duurzaamheidssubsidie), een gezellige klussendag met NLdoet, toernooi voor competitiespelers,
drukke voorjaarscompetitie met veel trouwe competitiespelers (wat het soms lastig maakt voor
nieuw spelende leden), steeds meer competitie spelende jeugd, tennis als volwaardige sport voor
de jeugd, ledenraadpleging nieuwe banen, toegezegde subsidie, tropisch BenK50+ toernooi,
verregende clubkampioenschappen, verregende najaarscompetitie met grote teams,
wintercompetitie, weekendje weg met de jeugd, baanonderzoek (Canada tenn-banen) en een
gezellige kersttrainingsdag met de jeugd
Er vindt een huldiging plaats van 4 teams van de najaarscompetitie (zaterdag gemengd 1,
zaterdag gemengd 3, zondag heren 1, zondag heren 2) en van de club kampioenen door Stef
Huisman.
Maarten Neeb: er zijn boringen gedaan toen baan 4 opnieuw aan het verzakken was. We hebben
daar een bedrijf voor langs laten komen. De verschillende grondlagen zijn naar boven gehaald in
de bodemboringen. Er zijn verschillende soorten klei (gerijpte klei en natte klei). Gerijpte klei
ontstaat door onttrekken van water door de bomen, dat is ongunstig voor de banen. Misschien is
daar de verzakking door ontstaan. Op oude kaarten zijn ook geen rivieren/beekjes te zien. Het
heeft misschien met de waterstand te maken of met de soort boom die veel water nodig heeft
(esdoorn). Een esdoorn kan ook essentaksterfte krijgen, maar de bomen rondom horen wel bij de
aanblik van het park. We moeten ze in de gaten houden. De boomwortels die door de baan heen
lopen, moeten kapot gemaakt worden, zodat dat niet weer kan gebeuren. Een vergunning
aanvragen om een boom te kappen duurt ongeveer een half jaar.
Marco Steenbeke: kunnen we de wortels die niet onder de baan liggen ook kapot maken?
Maarten Neeb: dan bestaat het risico dat de boom omvalt.
Bernard van Dam: overwegen jullie sowieso om een kapvergunning aan te vragen? Het gebruik
van de banen blijft lastig als die boom er blijft staan? Mogelijk kunnen jullie het wel alvast in gang
zetten?
Maarten Neeb: er is contact met ons gezocht vanuit de gemeente, dat zij een aantal bomen willen
kappen: de populieren langs het Starkenborgh kanaal. We willen ook in contact met de gemeente
over de bomen op ons terrein, omdat die potentieel gevaarlijk kunnen zijn en we die dus graag
willen kappen.
Willem ten Napel: de bomen op ons terrein of ernaast?
Maarten Neeb: er staan vijf bomen op ons terrein en vier er net naast.
Het jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld.
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Vooruitblik 2018
Stef Huisman: de clubkampioenschappen zullen komend jaar in juni plaatsvinden (in de 2e of 3e
week van juni) met hopelijk beter weer en dan valt het niet tegelijk met de najaarscompetitie.
De najaarscompetitie wordt steeds populairder en het wordt een steeds volwaardigere
competitie; het is de vraag of de teamindeling voor de najaarscompetitie misschien zal
veranderen, of dat daar vanuit de TC anders mee om zal worden gegaan.
Margret Kamphuis: spelen de mensen van de voorjaarscompetitie ook in het najaar?
Stef Huisman: zo was het gegroeid. Soms komt het voor dat mensen wel competitie willen spelen,
maar in het voorjaar niet geplaatst zijn. Mogelijk moeten we hen voorrang geven in het najaar.
Dat zijn gedachtes waar de TC wat mee moet. Competitie spelen is heel populair. Veel mensen
willen dat. Bij GLTB hebben ze bijvoorbeeld ook geloot. Misschien moeten wij daar ook iets mee
gaan doen.
Henk Huberts: het is een aandachtspunt voor de kersttrainingsdagen om ze op tijd wereldkundig
te maken.
Maarten Neeb: daar heb je gelijk in!
Henk Huberts: het was altijd een groot feest.
Maarten Neeb: we konden dit jaar met de GTS langere tijd niet tot een goede datum komen, maar
je hebt gelijk. Komend jaar gaan we er op tijd mee aan de slag.
Reinou Anker: de PR heet vanaf 2018 de comcom; omdat ze over communicatie gaan. Bij vragen
over mail, de clubapp of KNLTB.club; kom dan bij hen.
Anneke Sijbrandij: de Russische beer komt nu op ons af (=het weer). Dit heeft gevolgen voor ons
agendapunt 10. Hier komen we straks op terug,
6.

KNLTB.club app
Reinou Anker geeft een toelichting.
Reinou Anker: vorig jaar en het jaar ervoor hebben we al gewerkt met KNLTB.club. Daarnaast is
er ook mijnKNLTB (voor je eigen competitieteam, rating etc.). KNLTB.club is daar bij gekomen,
maar de functionaliteit was nog niet goed genoeg. We gaan er als vereniging steeds meer van
gebruiken. Bijvoorbeeld voor de ledenadministratie, de facturering en de bardienstplanner.
KNLTB.club is het website gedeelte; een online forum waar we als vereniging voor betalen, wat je
kan gebruiken om ledengegevens te zien en bardiensten in te plannen. Daar hoort een app bij, die
steeds beter gaat werken. Hierbij een oproep aan de leden om allemaal de app te downloaden.
Met de app kan je op dit moment: maatjes zoeken om te tennissen, t.z.t. bardiensten inplannen en
pushberichten ontvangen ter herinnering van agenda-items. Afhangen van banen is niet
functioneel via de app. Je kan je pasfoto, je mailadres en je telefoonnummer er ook aanpassen.
De mijnKNLTB app blijft handig voor competitie en toernooien en daar moeten ook de uitslagen
ingevoerd worden. Per februari heeft de KNLTB een nieuwe inlogpagina gemaakt; iedereen moet
zich opnieuw registreren. Toernooi.nl is ook gekoppeld aan mijnKNLTB.
Joep Staats: gaat de communicatie met de leden ook via de app?
Reinou Anker: nee, dat gaat via de mail. Als je de mail niet ontvangt, laat dat dan aan de comcom
weten. We kunnen uitzoeken waar het probleem ligt. We wachten met het inzetten van
KNLTB.club voor de mailingen, tot dat goed werkt.
Freek Sollie: bij gmail lijkt een probleem te liggen dat de mail in de reclamemap terechtkomt.
Joep Staats: ook met mailingen voor uitnodigingen voor toernooien gaat het regelmatig mis.
Mensen die zeggen dat ze geen mail hebben gekregen. Dit werkt dus niet.
Reinou Anker: ik snap dat je dat zegt, maar de mensen komen niet bij ons. Minimaal 1x per maand
worden er vanuit de club mails verstuurd. Dus als je niet maandelijks een mail ontvangt, weet je
dat je geen mail krijgt. Activiteiten staan ook op website en soms ook op facebook. Dus kom naar
de Comcom als je geen mails ontvangt om te inventariseren waar het probleem zit en het
proberen op te lossen. Dan weten wij als commissie ook hoe vaak het probleem voorkomt.
Freek Sollie: ze zouden dit fatsoenlijk moeten gaan faciliteren door knltb.club.
Niek Oostvogel: de leden willen een mail. Dus misschien moet er een andere oplossing gezocht
worden, niet meer via mailchimp want dat is ook een spamtool.
Anneke Sijbrandij: zou je dit met de comcom kunnen kortsluiten?
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7.

Financieel jaarverslag 2017
Ronny de Heus licht het financieel verslag toe.
Ronny de Heus: we hebben een positief resultaat van €12.274,-, wat voornamelijk veroorzaakt
wordt door de netto-opbrengst van de kantine. De kosten van huur van personeel in de kantine
zijn lager uitgevallen. De contributie was iets te laag ingeschat, dus die post is iets hoger
uitgevallen. Op de posten PR-activiteiten, huur van de grasbanen, baanhuur, jeugdcommissie en
technische commissie zijn overschotten. Toen is ervoor gekozen om extra af te schrijven op de
banen. Nu liggen de banen er nog en staan ze nog voor €10.000,- op de balans. Volgend jaar zijn
de banen dan volledig afgeschreven. Op de posten voor de baan- en gebouwencommissie,
recreanten commissie, verzekering en incassokosten (inschrijfgeld en contributie incasseren) is
iets te veel uitgegeven. We hadden twee bestuursaansprakelijkheidsverzekeringen, waarvan er
nu één is opgezegd. We hebben een toename van €16.761,- in liquiditeit.

8.

Verslag kascommissie
Theo-Henk van Oosten en Kit Kegelaar hebben afgelopen jaar in de kascommissie plaatsgenomen.
Kit Kegelaar geeft een toelichting.
De kascommissie stelt voor decharge te verlenen aan de penningmeester. De financiële situatie
over het jaar 2017 is gecontroleerd en er zijn geen onregelmatigheden gevonden. De
penningmeester Ronny de Heus heeft een goede toelichting gegeven. Steekproefsgewijs zijn er
bankafschriften gecontroleerd, en ook daarin zijn geen onregelmatigheden gevonden. De
kascommissie spreekt waardering uit voor de nauwgezette wijze waarop de penningmeester zijn
werk heeft gedaan en stelt bij deze dus aan de vergadering voor om de penningmeester voor het
boekjaar 2017 te dechargeren.
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld, en de penningmeester wordt
voor boekjaar 2017 door de vergadering gedechargeerd.
De kascommissie voor 2018 zal weer bestaan uit één bestaand en één nieuw lid. Theo-Henk van
Oosten is het gaande lid en Kit Kegelaar zal opnieuw in de kascommissie plaatsnemen. Hans
Burgerhof wil hem daarbij wel ondersteunen.
Kit Kegelaar en Hans Burgerhof worden door de vergadering in de kascommissie voor 2018
benoemd.

9.

Begroting 2018
De begroting voor 2018 ligt ter goedkeuring aan de vergadering. Ronny de Heus geeft een
toelichting bij de begroting.
Ronny de Heus: we hebben weer een sluitende begroting kunnen opstellen, waarbij we de
contributie niet verhogen. Voor de baan- en gebouwencommissie is er een iets lager bedrag
begroot, omdat de inkoop van gravel op afschot goedkoper is dan canada tenn.
Marco Steenbeke: zitten daar de kosten voor het nieuwe dak ook in?
Ronny de Heus: dat is een investering. Dus kosten daarvoor zouden in de investeringsbegroting
komen.
Maarten Neeb: een jaar of 4 geleden hebben we een nieuw dak gekregen na de lekkage.
Ronny de Heus: we verwachten wel kosten vanwege aanschaf van nieuwe vegers etc.
Ronny de Heus: we hebben verder gekozen voor een verlaging van de comcom-begroting (clubapp, posters) en een volledige afschrijving van de canada tenn banen (nu nog ruim €7000,-), die
dit jaar vervangen zullen worden.
Marco Steenbeke: is er nog €42.000,- nodig voor de baan- en gebouwencommissie als er nieuwe
banen komen?
Anneke Sijbrandij: de nieuwe banen worden uit een ander budget betaald.
Ronny de Heus: er zit €1000,- in dat potje wat aan gravel betaald wordt. Verder is het een vast
budget waar de WOZ, elektriciteit en dergelijke ook van betaald worden.
Marius de Fielliettaz Goethart: is het duidelijk wat de LED-verlichting heeft opgeleverd?
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Ronny de Heus: we hebben vorig jaar ongeveer €800,- minder uitgegeven aan electra. We hebben
ongeveer 2000kWh minder verbruikt (totaal 24.000kWh). Ik zal uitzoeken wat de besparingen
precies waren betreffende de kosten van het licht.
De begroting voor 2018 wordt door de vergadering vastgesteld.
Anneke Sijbrandij bedankt de vergadering voor het vertrouwen in deze begroting en in de
penningmeester.
De vergadering wordt geschorst om 21.35uur.
De vergadering wordt heropend om 21.48uur.
10. Vervanging baan 1 – 4
Anneke Sijbrandij: er is een tussentijdse ALV geweest, waarop het besluit tot vervanging van de
banen al is genomen. Dit agendapunt is bedoeld om de leden te informeren over hoe het proces
verloopt en hoe het gaat met de financiën.
Maarten Neeb: nadat we in juni de keuze van de leden hebben aangehoord om over te gaan op
gravel op afschot, hebben we in september besloten tot vervanging van de banen. Er zijn
onderzoeken geweest naar de grondlagen (baan 4 en baan1-3). Gedeeltes van de onderlaag
kunnen worden hergebruikt, wat heeft geleid tot aangepaste offertes. Onlangs hebben we de
opdrachtbevestiging bij Wijnbergen ondertekend.
Het totaalplaatje is nu: 4 gravel op afschot banen, een nieuw zwart hekwerk en het uitdiepen van
de baan (de kosten daarvoor zijn fors hoger uitgevallen). Dan hebben we weer banen waar we
vele jaren mee verder kunnen. Bij een toekomstige renovatie kunnen we de onderlaag dan
opnieuw gebruiken. Zulke hoge kosten moeten eens in de zoveel tijd worden gemaakt om de hele
onderlaag te vervangen.
Helaas nu krijgen we te maken met de winter. De banen zijn nu bevroren en kunnen nu niet
worden afgegraven. De 2cm canada tenn laag ligt op de lavalaag en die twee lagen plakken aan
elkaar als het vriest. Ze moeten goed te scheiden zijn, om het gescheiden af te kunnen voeren en
deels te kunnen hergebruiken. Zoals het er nu uitziet, duurt het nog even voordat het gaat dooien.
We zullen 12 maart als deadline aanhouden om te beginnen met de aanleg van de banen. Daarna
willen we niet meer beginnen. De vervanging duurt 4 weken en bij start op 12 maart kunnen we
de banen tijdens 1 competitie weekend niet gebruiken. Dat willen we niet verder oprekken.
Als 12 maart niet mogelijk is, moeten we een andere datum zoeken om het seizoen niet verder in
gevaar te brengen. Daarover hebben we contact met de baanbouwer.
Reinou Anker: heeft de andere klus van de baanbouwer vertraging?
Maarten Neeb: ze zijn nog bezig met twee andere klussen. Ze moeten nog twee weken werk
verzetten, maar daar ligt het ook al 2 tot 3 weken stil door de vorst. Het ziet er niet goed uit.
Joep Staats: kunnen we de banen nog wel gebruiken zoals ze er nu liggen?
Maarten Neeb: we zullen er wel wat aan moeten doen. Als we geen nieuwe banen hebben met de
competitie, moeten we er wel tijd in stoppen om ze weer goed bespeelbaar te krijgen.
Reinou Anker: is baan 4 officieel afgekeurd?
Maarten Neeb: nee.
Maarten Neeb: we moeten afwachten wat er met het weer gebeurt.
Marco Steenbeke: op 12 maart starten en binnen 4 weken vervangen, is dat kritisch?
Maarten Neeb: dat klopt, maar wij vonden het te overzien om 1 weekend competitie te
verplaatsen.
Geraldine Hacquebord: bedoel je qua datum verplaatsen of qua plek?
Maarten Neeb: we moeten kijken wat er mogelijk is.
Ronny de Heus: er zijn meer verenigingen die nu problemen hebben met de vorst.
Stef Huisman: misschien kunnen we de wedstrijden naar de eerste inhaaldag verplaatsen. We
kunnen 1 weekend competitie rommel wel aan om te regelen, maar meer niet. De duur van
vervangen in 4 weken/20 werkdagen is door Wijnbergen ingeschat. Dan mag er dus niets
misgaan. Het is heel krap. Ik heb niet zoveel hoop dat we het gaan redden.
Henk Huberts: wat is het alternatief? In de zomervakantie?
Maarten Neeb: de 5 weken na het Starkenborgh Open toernooi tot aan het BenK 50+ toernooi.
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Wijnbergen werkt door de bouwvak heen. Dat zou de andere optie zijn.
Henk Huberts: heeft dit invloed op de begroting?
Ronny de Heus: het heeft inderdaad wel invloed. Het investeringsplaatje blijft zoals het is, maar
de huidige banen moeten acceptabel gemaakt worden voor de competitie en het open toernooi.
Dat kost wel geld. Vorig jaar hebben we voor €4000,- canada tenn aangeschaft. Die post zal dit
jaar misschien overschreden kunnen worden, omdat canada tenn duurder is dan gravel.
Toon Garritsen: is de kaspositie en de liquiditeit tegen die tijd beter?
Ronny de Heus: de offerte is hoger uitgevallen dan begroot. Jaren geleden is er een plan gemaakt
waarbij er een bedrag gereserveerd was voor de vervanging van de banen van €60.000,-. Dat was
summier. We hebben offertes aangevraagd en we leken de vervanging voor ongeveer €88.000,- te
kunnen doen. Toen kwamen de twee grondonderzoeken. We zijn heel blij dat we dat hebben laten
doen, want anders hadden we de meerprijs achteraf gekregen. Nu zijn we voorbereid op wat de
prijs gaat worden. Het gaat nu over €120.867,-.
Geraldine Hacquebord: in juni hadden jullie het over €88.000,-. Waar kwam dat bedrag vandaan?
Ronny de Heus: uit verschillende offertes.
Maarten Neeb: in de offerte gingen ze er vanuit dat de onderlagen goed genoeg waren om niet
helemaal af te hoeven graven en deels opnieuw te kunnen gebruiken. De banen moeten gekeurd
worden door het KIWA. De diepte bleek 10cm te weinig en daarom moet alles er uit en moet alles
verder uitgediept worden. Alle leidingen moeten daarom ook verlaagd. Dit heeft geleid tot een
forse verhoging van de kosten op de offerte.
Anneke Sijbrandij: we hebben ervoor gekozen om ook het hekwerk te vernieuwen. Dat is niet
meer van goede kwaliteit en anders moet dat er over 2 jaar weer uit. Dan kost het dan meer geld
om het hekwerk er weer uit te halen. Die extra kosten van het hekwerk komen er nu ook bij.
Ronny de Heus: al met al is het totaalbedrag wel even slikken. We hebben de subsidie van de
gemeente. Verder hebben we aan de hand van de investeringsbegroting naar het komende jaar
gekeken. Het worden kritieke maanden komend jaar. We hebben gekeken naar de verdeling van
de inkomsten vanuit de kantine over het jaar. De subsidie van de banen verwachten we in
februari. We hebben geprobeerd de forse rekeningen optimaal over het jaar te verdelen met
betaaltermijnen van de leverancier. In het hele plaatje zijn april, mei en juni de kritieke maanden.
We komen dan op het slechtste moment €6000,- tekort. De inkomsten van de kantine zijn echter
vaak wat hoger dan verwacht, maar we moeten er vanuit gaan dat het ook minder rooskleurig kan
zijn. In december zouden we dan op €1000,- positief uitkomen. Dat is erg krap en dus spannend.
Als bestuur hebben we naar oplossingen gezocht. We willen dit netjes opvangen. We mogen als
vereniging niet rood staan, omdat we als bestuur aansprakelijk zijn. Ook niet met een
garantstelling van de gemeente. De dossierkosten daarvoor zijn ook duur, want er moet dan een
onderzoek worden gedaan. Centre court adviseert in zo’n situatie obligatieleningen, waar leden
zich op kunnen inschrijven. We hebben daarom zo’n obligatielening opgesteld. We willen graag
een lening uitschrijven ten hoogte van €15.000,- tegen 2% enkelvoudige rente. De obligaties gaan
per €1000,- en leden kunnen zich vanaf vanavond inschrijven op de website.
Margret Kamphuis: ik heb een ander idee wat ook bij andere verenigingen gebeurt: je kan een
lager bedrag aan de leden vragen, bijvoorbeeld €500,-. Dat is dan een voorschot op de contributie
en zij betalen de komende vijf jaar dan per jaar €100,- contributie minder.
Ronny de Heus: de administratieve last daarvan is hoger dan bij de obligatieleningen.
Geraldine Hacquebord: als er 15 leden zijn, die het willen betalen dan lukt het wel. Misschien is
€500,- een beter bedrag?
Anneke Sijbrandij: we hebben het er in het bestuur uitgebreid over gehad, ook over het bedrag.
Onze inschatting was dat €1000,- geen probleem hoeft te zijn. De termijn sluit over een week. Als
we dan zien dat we er niet komen, dan kunnen we altijd nog opties voor €500,- geven.
Ronny de Heus: het komt qua tijd heel nauw. We hebben de opdrachtbevestiging pas laat
getekend. De eerste betaling moet binnenkort al betaald en de contributie kan pas na de ALV
geïnd worden. De subsidie is ook nog niet binnen. Daar zijn we wel mee bezig, maar dat kost tijd.
Als vereniging zijn we vrij om de obligaties eerder af te lossen. Die vrijheden zijn ingebouwd.
Stef Huisman: dat is een voordeel van het voorstel met de contributie. Dat geeft duidelijkheid voor
de langere termijn. Maar de obligatielening is voor de vereniging gunstiger, want het geeft meer
vrijheden met de aflossing etc.
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Bernard van Dam: wat betekent het voor het moment van de aanbetaling als de werkzaamheden
pas in juli/augustus worden uitgevoerd?
Ronny de Heus: bij elk stuk wat opgeleverd wordt, moet je betalen. Nu moet er eerst 10% worden
betaald bij de opdrachtbevestiging. Dat overbruggen we wel. Als het tijdspad verschuift,
verschuift het tekort van €6000,- ook. Dat wordt wel iets minder kritiek, maar blijft bestaan.
Bernard van Dam: wordt het acute probleem in liquiditeit dan minder? Hoe groot is de noodzaak
voor die obligaties als de baan vervanging in augustus gebeurt?
Ronny de Heus: we hebben dan nog steeds geld nodig.
Maurits Sijtstra: hoe is die €15.000,- beargumenteerd?
Ronny de Heus: we komen uiterlijk op min €6.500,- uit. We hebben de onzekerheid uit de offerte
weggenomen door het baanonderzoek van tevoren te doen, maar we willen nog wel een marge
houden. De kosten zijn strak begroot, maar mogelijk komt er toch nog wat meerwerk. Er moeten
ook dingen voorgefinancierd worden.
Anneke Sijbrandij: er komen ook extra kosten voor het oplappen van de canada tenn banen.
Kit Kegelaar: wat gebeurt er als die €15.000,- niet opgehaald wordt? Gaan jullie dan als alternatief
met €500,- werken? En hoe zit het met de NAM? Er is toch een fonds waar dorpshuizen en
sportverenigingen kunnen aankloppen?
Margret Kamphuis: volgens mij kwamen wij daar niet voor in aanmerking.
Stef Huisman: we hebben daar ook naar gekeken met de financiering en subsidiemogelijkheden,
maar er was iets waarom we er niet aan voldeden.
Hendrik Jan Neeb: wanneer wordt de subsidie betaald door de gemeente?
Anneke Sijbrandij: daar hebben we contact over gehad met de gemeente.
Ronny de Heus: er is één meneer verantwoordelijkheid voor dat geld en hij had toegezegd dat we
het in één keer zouden krijgen als we de opdracht bevestiging mailden. Dat hebben we gedaan en
daarna heb ik gebeld. Meneer wist zich niets meer van ons gesprek te herinneren en we moeten
het verzoek opnieuw doen. Hij zei wel: ik ga erover en het kan wel.
De jeugdsubsidie hebben we bij deze zelfde man ook uitstaan en ook nog niet ontvangen. De
stukken daarvan die we naar hem hebben opgestuurd, kan hij zich ook niet herinneren.
Henk Huberts: heeft het invloed op de begroting als je de subsidie in termijnen krijgt?
Ronny de Heus: dan kunnen we het niet betalen, maar we hebben twee keer de toezegging
gekregen dat het in één keer betaald kan worden.
Henk Huberts: het verhaal brengt mij niet heel veel vertrouwen over hoe het nu kan. Is het
verstandig om meer speelruimte te regelen of kan je het redden met €15.000,-? Je kan de
obligaties altijd aflossen. Het is heel erg vervelend als het niet goed uitkomt.
Margret Kamphuis: heeft het bestuur signalen dat het goed gaat komen met €15.000,-?
Ronny de Heus: ja.
Anneke Sijbrandij: we verwachten dat het goedkomt.
Geraldine Hacquebord: komt er nog een mail over de obligaties?
Ronny de Heus: ja, dat kan in de mailing worden opgenomen.
Maurits Sijtstra: mooi werk, goed gedaan en jullie geven een goed inzicht. Ik sluit me aan bij de
€15.000,- maar aangezien je met een risico bij de gemeente zit kan je ervoor kiezen om €25.000,te lenen als je dat ook aangeboden krijgt. Er zitten kosten aan, maar ik zou dat doen.
Anneke Sijbrandij: als er genoeg mensen bereid zijn om de obligaties te nemen kunnen we dat
doen. Dan kan het alsnog gebruikt worden als het echt nodig is.
Ronny de Heus: gaat de vergadering dus akkoord om voor zo’n bedrag de obligaties uit te
schrijven en daarmee de banen vervanging te financieren?
Henk Huberts: neem een marge tussen €15.000,- en €25.000,-. Dan heb je speelruimte.
Anneke Sijbrandij: ja, dat is een goed punt. Zo gaan we het doen.
Ronny de Heus: er zijn inschrijfformulieren voor geïnteresseerden en het is ook goed om de
prospectus te lezen.
Anneke Sijbrandij: misschien is de primeur voor de nieuwe banen er met het 50+ toernooi!
11. Voorstel “Op weg naar een rookvrij park”
Anneke Sijbrandij: als bestuur hebben we een brainstormsessie gehad over hoe wij de komende
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jaren door willen en wat dingen zijn die we graag zouden willen bereiken. Een van de dingen was:
op wat voor manier kunnen wij ervoor zorgen dat er minder gerookt wordt op het park. We
hebben nog geen concreet voorstel, maar we willen dit graag aan de ALV voorleggen hoe jullie er
tegenover staan. Ik wil jullie graag uitnodigen om je mening erover te geven.
Margret Kamphuis: ik vond het jammer dat we in de poll alleen konden kiezen voor geheel of
helemaal niet rookvrij.
Anneke Sijbrandij: we hebben de poll via facebook gedaan en daar konden maar twee
mogelijkheden ingevoerd worden. Het liefst hadden we drie mogelijkheden gedaan.
Margret Kamphuis: het is net de nuance die je dan mist. Ik ben er niet tegen dat er gerookt wordt,
maar ik ben heel blij dat ik er vanaf ben. Het is goed dat het niet geëtaleerd wordt dat roken
normaal is. Maar ik vind het ingrijpen op de persoonlijke vrijheid als roken helemaal niet meer
mag. Misschien kunnen we een deel van het park afspreken waar je dan wel kan roken.
Reinou Anker: de uitslag van de officieuze poll was dat ruim 80% koos voor een volledig/deels
rookvrij park. Er waren 60 reacties.
Geraldine Hacquebord: jammer dat er via facebook een poll is geweest.
Anneke Sijbrandij: we wilden het punt alvast onder de aandacht brengen.
Geraldine Hacquebord: dat is niet goed gelukt.
Anneke Sijbrandij: daarom staat het punt nu op de agenda.
Maurits Sijtstra: het is een landelijk beleid dat in de maak is en ook in de regio, bijvoorbeeld de
Groningen rookvrije generatie. Ik heb wel wat praktische weerstand; misschien kunnen we naar
een poldermodel met plekken waar eerst nog wel gerookt kan worden.
Stef Huisman: heb je een voorkeur?
Maurits Sijtstra: in de horeca is het ook met tussenfases gegaan, met rookruimtes. Die zijn nu ook
bijna allemaal weg. Misschien kunnen we kiezen voor een deel van het park waar je nog wel mag
roken. Dan is er enige nuancering in het begin, vooral tijdens het open toernooi want dan zijn er
veel externen op het park. We moeten dan een duidelijk signaal afgeven, maar ook niet de hele
tijd bezig zijn met mensen aanspreken. Het is streven naar een bepaalde situatie.
Bernard van Dam: daar sluit ik me bij aan. We moeten ons er wel bewust van zijn dat als het
rookverbod er toe leidt dat iedereen vooraan bij de deur bij het hek gaat roken, dat dat ook geen
goede indruk is die we dan wekken. En we willen ook geen ruzie met het Wessel Gansfort college.
Geraldine Hacquebord: ik heb er veel over nagedacht; als roker en als niet-roker. Ik wil een
pleidooi doen voor de rookvrije generatie, daar moeten we ons op richten. Maar als je ’s avonds
op het park zit, dan is er geen kind die je ziet roken. Misschien zijn daar mogelijkheden: overdag
niet en ’s avonds wel roken. Het moet geen rokertje pesten worden, maar we moeten ons wel
richten op de jonge generatie.
Henk Huberts: de rookvrije generatie heeft ook een rookvrij voorbeeld nodig. Rokers leggen hun
peuken vaak niet neer en gooien deze dan op de grond.
Joep Staats: daarom is er bewust geen asbak neer gezet.
Anneke Sijbrandij: er staat een paal.
Joep Staats: het lijkt me goed om er geleidelijk naar toe te werken. We willen de boodschap geven
dat we van mening zijn dat het niet goed is om te roken in de omgeving waar gesport wordt. Dat
willen we ontmoedigen en in het clubhuis wordt helemaal niet gerookt. We moeten echter wel
gefaseerd over, want we ontvangen ook gasten. We mogen gasten er bewust van maken, maar ik
ga niet tegen gasten zeggen: je mag hier niet roken en ga maar ergens anders heen.
Geraldine Hacquebord: je mag aan rokers vragen om rekening te houden met elkaar, door
bijvoorbeeld ergens anders heen te lopen. Rokers houden daar ook steeds meer rekening mee
tegenwoordig. We kunnen bordjes ophangen over rekening houden met elkaar.
Margret Kamphuis: een positieve campagne.
Henk Huberts: ik snap de nuance, maar ben het er niet helemaal mee eens.
Anita Vermij: hoe een roker ook staat, je hebt er altijd last van.
Marco Steenbeke: hoe gaan we het doen met handhaving?
Anneke Sijbrandij: we moeten met elkaar afspraken maken over hoe we dat gaan doen. Net als
met het alcoholbeleid en met afhangen. Iedereen mag elkaar aanspreken op gemaakte afspraken.
Marco Steenbeke: dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
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Niek Oostvogel: ik heb veel positieve reacties gehoord over het alcoholbeleid. Dat wordt ook
streng gehandhaafd. Ik vind een niet-roken beleid naar buiten toe ook heel mooi. Hier in
Groningen is er veel publiciteit voor en voor de naam van de club is het heel goed.
Willem ten Napel: een positieve campagne is goed, maar wel met een duidelijke doelstelling.
Bijvoorbeeld over twee jaar helemaal rookvrij zijn, met een gewenningsperiode in de tussentijd.
Anneke Sijbrandij: dat sluit aan bij wat Mauritis zei, een gefaseerde overgang.
Maurits Sijtstra: om het te laten slagen heb je een norm nodig op te club. Dan moeten we elkaar
aanspreken op wat er gebeurt. Net als het minderjarigen aanspreken op alcoholgebruik. Dan
hebben we ook een plek nodig waar iemand wel kan staan zonder dat het overlast geeft.
Er is ook veel hulpmateriaal beschikbaar bij ziekenhuizen en bij de hartstichting.
Toon Garritsen: de wetgeving is vast ook in de maak dus het zal toch gaan gebeuren.
Joep Staats: kunnen we bordjes ophangen bij alle ingangen: ‘roken op dit park: liever niet’.
Reinou Anker: liever niet is moeilijk, want dan kan je mensen er ook niet op aanspreken.
Margret Kamphuis: in een eerste jaar moet je het op gang brengen. Zonder roken direct te
verbieden kunnen we mensen er wel bewust van maken.
Alwin Visker: is het een idee om tot 20.00uur niet te roken, totdat de jeugd van het park af is?
Henk Huberts: bordjes met liever niet geven een duidelijk signaal. De regelgeving zal er ook wel
komen binnen 1-2 jaar en dan is het hier alvast zo. Dan hebben we nu een soort overgangssituatie.
Laten we ons er niet al te druk over maken. ‘Liever niet’ lijkt me daarmee uitstekend.
Niek Oostvogel: bordjes met liever niet kan je morgen ook al ophangen.
Anneke Sijbrandij: dat klopt, de comcom kan een bordje gaan maken.
Bernard van Dam: dit past ook mooi in wat eerder naar voren kwam. We willen een duurzame
vereniging zijn, met ook duurzame leden. Dit is ook een goed beeld naar de gemeente.
Kit Kegelaar: we moeten voorkomen dat er voor het hek en op de parkeerplaats gerookt wordt,
waar de gasten komen. Je ziet bij voetbalverenigingen ook dat langs het veld niet gerookt mag
worden. Desnoods beginnen we met alleen niet meer roken rond de banen.
Stef Huisman: hier liever niet roken en helemaal niet rond het spelen van wedstrijden.
Kit Kegelaar: dat is bij de NS hetzelfde gegaan, van rookcoupés naar ook op het perron niet meer.
Henk Huberts: was dit puur informatief? Uitzoeken bij de leden hoe iedereen er in staat?
Anneke Sijbrandij: dit was meer om te peilen hoe jullie er in staan en niet om een definitieve
beslissing te nemen. Ik vind de suggestie van liever niet wel een duidelijk signaal en geen verbod,
wat ook gedeeld wordt door de algemene vergadering.
Maurits Sijtstra: dat is het verschil tussen ontmoedigen en geheel verbieden.
Anneke Sijbrandij: dat kunnen we daarna verder uitwerken om verder te gaan.
Maurits Sijtstra: ik ben bereid om input te leveren in dat plan.
Ger van Lier: we kunnen samenwerken met de andere tennisverenigingen om te voorkomen dat
de rokers ergens anders heen gaan.
Henk Huberts: het is een goed voorstel om bordjes op te hangen bij alle ingangen en in de kantine:
‘roken, liever niet’.
Anneke Sijbrandij: wordt dat gedragen door de vergadering?
Reinou Anker onthoudt zich van stemming. Verder zijn alle aanwezige leden akkoord.
Marius de Fielliettaz Goethart: over het algemeen stellen rokers zich steeds socialer op. Het is wel
makkelijker om iemand binnen de club erop aan te spreken, dan externen. We moeten er dus over
nadenken hoe we daar mee om moeten gaan. Iedereen kan overleggen binnen zijn eigen team.
Misschien kunnen mensen na het tennissen ergens anders een sigaret opsteken.
Anneke Sijbrandij: we moeten het nog gaan zien. Mensen komen om competitie te spelen.
Margret Kamphuis: kunnen we een sticker op het wedstrijdformulier plakken? Iets zoals: wij
streven naar een rookvrij tennispark. Dan geef je dat de teamleider ook een beetje mee.
Anneke Sijbrandij: dat is een goede suggestie. Lever dit soort creatieve ideeën in bij het bestuur.
Dan kan het bestuur kijken wat ze er mee willen gaan doen.
Reinou Anker: je kan opmerkingen over verenigingen ook in de KNLTB app zetten.
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12. Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Stef Huisman treedt af als voorzitter TC en bestuurslid.
Anneke Sijbrandij bedankt Stef Huisman.
Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement konden kandidaten voor het bestuur
worden voorgedragen door minimaal 5 leden en konden zij zich tot 7 dagen voor de vergadering
schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld.
Er blijft een vacature van voorzitter TC en bestuurslid.
Stef Huisman: we zullen de voorbereiding van de competitie doen met het oude team, dus dat
komt goed. We hebben een ervaren TC. De competitie gaat prima lopen op oude of nieuwe banen.
We gaan het samen hebben over kandidaten en tot dan blijf ik plaatsvervangend TC voorzitter.
Annemie Heesink treedt af als voorzitter KC en bestuurslid.
Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement konden kandidaten voor het bestuur
worden voorgedragen door minimaal 5 leden en konden zij zich tot 7 dagen voor de vergadering
schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld.
Het bestuur stelt voor Annemie Heesink opnieuw in de vacature van voorzitter KC en bestuurslid
te benoemen. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Annemie Heesink.
Willemien Kalteren treedt af als secretaris.
Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement konden kandidaten voor het bestuur
worden voorgedragen door minimaal 5 leden en konden zij zich tot 7 dagen voor de vergadering
schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld.
Het bestuur stelt voor Willemien Kalteren opnieuw in de vacature van secretaris te benoemen. De
vergadering gaat akkoord met de benoeming van Willemien Kalteren.
Anneke Sijbrandij treedt af als voorzitter.
Stef Huisman bedankt Anneke Sijbrandij.
Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement konden kandidaten voor het bestuur
worden voorgedragen door minimaal 5 leden en konden zij zich tot 7 dagen voor de vergadering
schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld.
Het bestuur stelt voor Stef Huisman in de vacature van voorzitter te benoemen. De vergadering
gaat akkoord met de benoeming van dit nieuwe bestuurslid.
Anneke Sijbrandij verwelkomt Stef Huisman in zijn nieuwe functie als voorzitter in het bestuur.
13. Rondvraag
Bauke Koning: vorig jaar heb ik op 27 augustus kantinedienst gehad. Toen was er een grote brand
in het casino. Het was bijna gebeurd dat ik hier niet had kunnen komen. Wat moet ik doen als het
me niet lukt.
Annemie Heesink: de achterwacht bellen en dan gaan wij het met jou oplossen.
Joep Staats: ik wil graag nog een klein ding toevoegen aan het 50+ toernooi-verhaal. Het is een erg
leuk team om het toernooi samen mee te organiseren. Hier staat ook altijd een geweldige ploeg
van de kantine. Dat helpt heel erg om alles soepel te laten lopen. We willen hen daar heel erg voor
bedanken!
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Maurits Sijtstra: wordt er gekeken naar gezondere alternatieven voor drankjes en hapjes in de
kantine?
Annemie Heesink: wij hebben net een vergadering gehad met de kantinecommissie over het
assortiment. We gaan wat meer vegetarische producten toevoegen en we blijven gezonde
broodjes tijdens de competitie serveren. We zijn er mee bezig.
Frank Arents: ik wil graag van het moment gebruik maken om mijn tennis clinic te promoten. Paul
organiseert samen met Lisa en mij een tennisclinic. Het geld komt ten goede aan mijn project in
Malawi om kinderen naar de middelbare school te kunnen sturen. We hebben nog wel wat
mensen nodig, die komen tennissen, eten, quizzen en rondhangen zo lang de avond gezellig is.
Mensen kunnen zich aanmelden en dan zien we elkaar zondag.
14. Sluiting
Anneke Sijbrandij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Anneke Sijbrandij
sluit de vergadering om 22.53 uur.
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