Notulen Algemene Leden Vergadering
GTV Van Starkenborgh
Donderdag 9 februari 2017, 20.30 uur
Kantine van het clubgebouw.
1.

Opening en vaststellen agenda
Anneke Sijbrandij opent om 20.34 uur de vergadering. Er zijn minder dan 43, 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 20.35 uur. Anneke Sijbrandij verwelkomt alle leden, die gekomen zijn.
De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.
Toon Garritsen, Christa Nagel, Ben Hanewinkel, Sanne Balke, Rieks Zijlstra en Kris Snoeijink
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 1 volmacht binnen gekomen.
c. De komende klussendag is op 11 maart. We doen dan weer mee aan NLdoet. We kunnen
dan met z’n allen weer de handen uit de mouwen steken.

3.

Notulen ALV d.d. 4 februari 2016
Opmerkingen:
Blz. 10: Anneke Sijbrandij: naar aanleiding van de LED verlichting. Dit is een discussiepunt
geweest. We hadden het niet voorgelegd aan de ALV en we hebben uitgelegd waarom niet. De
LED verlichting is aan het begin van het voorjaar aangelegd. Er is afgelopen jaar 15,4% op de
energierekening bespaard. Vorig jaar 37000 kWh. Dit jaar was het 24000 kWh. De besparing
daardoor was ongeveer €800 dit jaar.
De notulen, opgesteld door Willemien Kalteren, worden goedgekeurd.

4.

Presentatie jaarverslag 2016 en vooruitblik 2017
Anneke Sijbrandij vertelt dat we dit jaar iets anders hebben bedacht dan de jaarlijkse commissie
praatjes. Vragen mogen komen na de presentatie. Maarten Neeb geeft een toelichting bij de
presentatie.
We hebben het verslag over 2016 in een prezi samengevat met nieuwe dingen en hoogtepunten
van het afgelopen jaar. Daarnaast hebben we ook weer veel dingen gedaan, die we elk jaar doen
en andere kleine, nieuwe dingen. Bijvoorbeeld: NLdoet, wintercompetitie met de jeugd,
commissie bedankavond, schilderwerk van het pand, bloembollen geplant op het park, lekkere
broodjes tijdens de competitie, inbraken, klusdagen, 50+ toernooi, competitie, activiteiten van de
EC en een nieuwe vaatwasser in de kantine.
Anneke Sijbrandij: De minibaan is een heel mooi voorbeeld van hoe wij dit met z’n allen hebben
gedaan. Er hebben heel veel vrijwilligers geholpen.
Anneke Sijbrandij: vanwege de vier inbraken achter elkaar zijn we over gegaan op alleen pin of
gepast betalen. Dan hebben we geen wisselgeld nodig in deze winter tijd.
Joke Verhey: er is in dezelfde periode een hele golf van inbraken geweest.
Maarten Neeb: De beelden zijn naar de politie gegaan. De inbreker is nog niet gepakt.
Marius de Fielliettaz Goethart: is het de bedoeling dat we tijdens het voorjaar weer gewoon
kunnen betalen?
Stef Huisman: Dit is alleen hoe we de komende maanden betalen. Tijdens de competitie tijd zullen
we de kassa gewoon laten lopen, dan gaan we het oude systeem weer hanteren. Iedereen raakt
ook steeds meer gewend aan pin betalen, dus het zal meer gebeuren. Dan zal de hoeveelheid cash
geld vanzelf ook minder worden.
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Maarten Neeb: er zijn kuilen ontstaan in baan 4. Deze zijn dermate dat de baan afgekeurd zal
worden. We moeten de baan dus per se laten repareren voor de competitie, omdat we deze echt
nodig hebben. We hopen dat de vorst gauw over is. We vermoeden dat het komt door de
aardbevingen. We hebben daar met een aantal mensen over gesproken. De verzakkingen op deze
schaal lijken te klein voor aardbevingsschade. Dus we weten het niet zeker. De baanbouwer
opperde een veenlaag, die door de droogte nu ingekrompen is. Het blijft onduidelijk. We kunnen
een dure boring laten doen, maar het is waarschijnlijk gewoon klei hieronder. Ze gaan het
opvullen bij het repareren. De banen liggen er al heel lang. Het is gek dat er nu in de zomer een
verzakking is ontstaan.
Joep Staats: Ik mis het 50+ toernooi en daar doen we ons stinkende best voor. Daar had best wel
een foto van in gekund.
Maarten Neeb: klopt, ik had geen foto. We hadden kunnen vragen om een foto. Excuus.
Joep Staats: Volgend jaar zullen we een foto sturen en dan verwachten we extra veel in de
presentatie met het jaaroverzicht.
Stef Huisman: Kuilman open en 50+ zijn belangrijke visitekaartjes van de vereniging. We willen
graag de organisatoren bedanken en waarderen voor wat zij doen en hoe ze onze vereniging laten
zien.
Theo-Henk van Oosten: Ik wil nog iets zeggen over het beleid van dat we onder de 18 jaar geen
alcohol schenken. Ik vraag me af hoe de Kuilman commissie die controle handhaaft. Het zou wel
spijtig zijn als wij daar ook last mee krijgen. Er zijn strenge controles. Die worden ook gedaan in
sportkantines.
Anneke Sijbrandij: het was altijd gewoonte om ook acties te doen met alcohol. Daarvan hebben
we ook gezegd dat die vanaf dit jaar niet meer mogen. In het kader van de alcohol bewuste
sportkantine.
Theo-Henk van Oosten: dat snap ik, maar hoe zit het met de leeftijdscontrole. Jongeren onder de
18 jaar, dat is wel een belangrijk focuspunt voor de Kuilmancommissie, het bestuur en degenen
die achter de bar staan. Dat is wel een groot risico.
Joke Verhey: hoe stel je het je voor? Er lopen veel mensen rond die we niet kennen. Moeten we
bandjes gaan uitdelen?
Theo-Henk: het is gewoon een belangrijk punt om bij stil te staan. Ik weet ook niet hoe het
uitgevoerd moet worden.
Anneke Sijbrandij: we zijn er ook met z’n allen verantwoordelijk voor.
Kit Kegelaar: Het risico wat je loopt is dat ze komen controleren en dat je dan geen alcohol meer
mag schenken.
Anneke Sijbrandij: dat is ook wel besproken met commissie. Wees je daar van bewust.
Reinou Anker: Het is wel handig als er tijdens Kuilman iets ervarener mensen achter de bar staan.
De mensen worden ingeroosterd door de Kuilman commissie
Maarten Neeb: we gaan de barvrijwilligers ook iets meer uitleg geven. Het is net wat anders dan
een gewone dienst. Dus we gaan iets meer briefing doen aan hen die diensten komen draaien.
Joke Verhey: het is een gekkenhuis. Als je iedereen waar je een beetje over twijfelt, moet vragen
dan is het te druk. Mensen halen ook weleens meer voor anderen.
Maarten Neeb: Het is een goed punt om wel rekening mee te houden.
Het jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld.
Reinou Anker: voor komend jaar staat op de planning dat we gebruik gaan maken van de KNLTB
club app. Daar zit nu onder andere ook de ledenadministratie in, de contributie, facturatie,
bardienstplanner, en de nieuwsbrieven versturen. Het inplannen voor de bardiensten gaat dit
jaar dus een beetje anders.
Annemie Heesink: Nee, het kan straks nog wel op papier. Zodra de app functioneel is, zetten we
daar de planner in en kunnen we hopelijk vanaf 1 maart ook digitaal inplannen, wie nog niet op
papier heeft ingepland. We gaan het papier alvast ophangen in de hal.
Ronny de Heus: de ontwikkelaar stuurt het steeds in stukjes. Het is onduidelijk wanneer alles
beschikbaar is. Ze lopen achter op hun roadmap. Er was ook een gratis versie met de
functionaliteiten van de gewone app. Er is de €1 per lid versie (waar we vooral Johan behoorlijk
mee ontlasten in de werkzaamheden). Er was ook nog een €2,50 versie waarbij de ontwikkelaars
ook de facturatie en contributie regelen. We hebben voor de €1 versie gekozen.

2

Reinou Anker: wat houdt het in: je kan je eigen foto wijzigen. Vanaf het volgende jaar komt die
foto dan ook op je pasje. Je kan ook zien wat voor weer het is op de tennisbaan. We kunnen niet
op afstand afhangen, maar wel locatie-afhankelijk. Je kan jezelf meldingen geven over bepaalde
gebeurtenissen van de vereniging. Je kan ook een maatje zoeken om mee te tennissen via de app,
op basis van sekse, leeftijd of speelsterkte. Deze app gaat de KNLTB app vervangen, maar het is
nog niet volledig functioneel. We hebben het al sinds oktober, maar als je het nu downloadt kan je
er nog weinig mee. Het staat op de planning. Zodra het echt nuttig is, zal de PR commissie
iedereen er van op de hoogte stellen.
Joke Verhey: Gaan we hetzelfde systeem gebruiken met het inplannen voor de kantinediensten?
Wat als het niet op tijd klaar is?
Maarten Neeb: Het is het oude systeem, maar dan geïntegreerd in dezelfde omgeving. Het duurt
wel lang voordat het allemaal werkt.
Johan Post: ik heb er wel vertrouwen in. Alle wijzigingen hoeven maar 1 keer.
Joep Staats: Hoe zit het met de functionaliteiten zoals ledenlijsten voor het toernooi?
Reinou Anker: als je de juiste rechten krijgt, kan je dat zien.
Johan Post: De ledenadministratie weet het bij deze dat jij die nodig hebt.
Herman Nieuwenhuis: is het alleen voor Android en iPhone? Of ook voor windows?
Anneke Sijbrandij: nee alleen voor Android en iPhone.
Theo-Henk van Oosten: is het ook te bereiken via een gewone computer?
Marius de Fielliettaz Goethart: welke NAW-gegevens worden erin getoond?
Johan Post: je kan het zelf aan en uit zetten wat je wil laten zien.
Ronny de Heus: moet iedereen dat voor zichzelf bepalen? Misschien kunnen we het uit zetten en
dat iedereen het zelf kan aanzetten?
Henk Huberts: is dat niet een betere volgorde voor de privacywetgeving?
Stef Huisman: zodra iedereen erin kan, publiceren we een korte gebruiksaanwijzing.
Reinou Anker: zover zijn we nog niet.
5.

Financieel jaarverslag 2016
Ronny de Heus licht het financieel verslag toe.
Ronny de Heus: We hebben weer een goed jaar gedraaid, met een positief resultaat van €405. We
hebben wel €10000 extra afgeschreven op de banen. De omzet van de kantine was weer hoger
dan vorig jaar. We hebben ook iets meer subsidie gekregen van de gemeente, omdat we iets meer
jeugdleden hebben.
We hebben overal een overschot op de begrote kosten. Alleen de bestuurskosten zijn met €2
overschreden. We hebben de tractor verzekering eindelijk opgezegd. De jeugdcommissie heeft
een overschot omdat er een paar inkomsten van 2015 in 2016 zijn gevallen.
Het liquiditeitssaldo is met €24000 afgenomen na de investeringen van de LED verlichting en de
minibaan. De verwachte toename voor 2017 is €12000.

6.

Verslag kascommissie
Onno Dijkveld Stol en Theo-Henk van Oosten hebben afgelopen jaar in de kascommissie
plaatsgenomen. Theo-Henk van Oosten geeft een toelichting.
De kascommissie stelt voor decharge te verlenen aan de penningmeester. De financiële situatie
over het jaar 2016 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 2016 te dechargeren.
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld, en de penningmeester wordt
voor boekjaar 2016 door de vergadering gedechargeerd.
De kascommissie voor 2017 zal weer bestaan uit één bestaand en één nieuw lid. Onno Dijkveld
Stol is het gaande lid en Theo-Henk van Oosten zal opnieuw in de kascommissie plaatsnemen. Kit
Kegelaar wil hem daarbij wel ondersteunen.
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Theo-Henk van Oosten en Kit Kegelaar worden door de vergadering in de kascommissie voor
2017 benoemd.
7.

Begroting 2017
De begroting voor 2017 ligt ter goedkeuring aan de vergadering. Ronny de Heus geeft een
toelichting bij de begroting.
Ronny de Heus: We hebben in de afgelopen jaren de contributie elke twee jaar licht verhoogd. Het
komt neer op €1 per persoon per jaar. Gezien de kantine opbrengst van het afgelopen jaar is dat
resultaat hoger ingeschat voor komend jaar. Het opknappen voor baan 4 daar ontkomen we niet
aan, dus die nemen we mee in de investeringsbegroting. Er is ook een nieuwe post opgenomen:
dubbelglas in de kantine. Het past in de begroting, het is duurzaam en de glazen zijn toch kapot en
moesten al vervangen worden. De post voor PR is gelijk gebleven, omdat de club app er aan komt
en omdat er dan ruimte is voor ledenwerving.
De investeringen, daar is een plan voor gemaakt voor de komende jaren. Het vervangen van de
banen staat op dit moment in het plan voor 2019. Dirk zal daar later nog op terug komen.
Bernadette Diekstra: Worden er nog zonnepanelen overwogen?
Maarten Neeb: we hebben er vorig jaar naar gekeken (vanwege de duurzaamheidssubsidie). Toen
hebben we gekozen voor LED verlichting want dat was een snelle besparing. Nu gaan we dubbel
glas aanschaffen. En volgend jaar kunnen we misschien wel de keuze kunnen maken voor
zonnepanelen. Dat is ook gekoppeld aan wat we anders gaan doen. Er zitten mogelijke grote
uitgaven aan te komen om de banen te vervangen.
Bernadette Diekstra: Wordt er gewerkt aan een meerjaren perspectief?
Ronny de Heus: deze planning loopt door tot 2030. Op dit moment staan er nog geen
zonnepanelen in.
Bernadette Diekstra: Het is te overwegen. Je verdient het snel terug.
Anneke Sijbrandij: we hebben het er wel over gehad.
Maarten Neeb: misschien als er volgend jaar ruimte voor is in de begroting.
Kit Kegelaar: als we nu baan 4 gaan vervangen, moet die dan straks ook weer opnieuw
vervangen? Is dat geld weggooien?
Ronny de Heus: dat klopt. Daar gaan we het straks nog over hebben.
Marius de Fielliettaz Goethart: Het batig saldo is dus opgehoogd naar €16000. Afgelopen 2 of 3
jaar hebben we wel goede jaren gehad. Is dit een worst case scenario begroting? Wat als het een
keer slecht gaat of met Kuilman of tijdens de competitie?
Ronny de Heus: het kan wel lager uitvallen. Ik durf niet te zeggen hoeveel impact het zal hebben.
Gezien de laatste jaren vind ik dit geen slechte inschatting. Als we veel binnen moeten spelen,
heeft dat effect op de begroting van de Kuilman commissie. Wat het effect op de kantine omzet is,
durf ik niet precies te zeggen.
Marius de Fielliettaz Goethart: ik denk groot. Waarom is er gekozen voor 16 ipv 15000?
Ronny de Heus: ik denk dat 16000 een goede inschatting is als je ziet dat het steeds 20000 is
geweest. We hebben het ook nodig voor het vervangen van de glazen.
Piet Helmus: Tarieven van de kantineprijzen blijven gelijk dit jaar of moet dat duurder?
Annemie Heesink: dat blijft gelijk.
Marius de Fielliettaz Goethart: hoeveel leden waren er begin vorig jaar en eind vorig jaar?
Anneke Sijbrandij: nu hebben we 433 senioren en 119 jeugdleden.
Johan Post: qua senioren zijn we wel wat gedaald, met enkele tientallen.
Roelien Geuze: in het verslag van vorig jaar stond ook wat over leden werven in de nieuwe
wijken? Is daarover nagedacht?
Stef Huisman: we hebben er wel over nagedacht. We hebben geen concrete stappen gezet. Er is
niet geflyerd in de nieuwe wijken.
De begroting voor 2017 wordt door de vergadering vastgesteld.
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Anneke Sijbrandij bedankt de vergadering voor het vertrouwen in deze begroting en in de
penningmeester.
8.

Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Dirk Klein treedt af als voorzitter RC en bestuurslid.
Anneke Sijbrandij bedankt Dirk Klein.
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 Anne Marie van Zuilekom in de vacature van voorzitter RC en bestuurslid
te benoemen. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van dit nieuwe bestuurslid.
Anneke Sijbrandij verwelkomt Anne Marie van Zuilekom in het bestuur.
Stef Huisman treedt af als voorzitter TC 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 Stef Huisman opnieuw in de vacature van voorzitter TC en bestuurslid te
benoemen. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Stef Huisman.

9.

Voorstel vervanging baan 1 – 4
Dirk Klein geeft een korte toelichting.
Dirk Klein: De banen zijn belangrijk voor de tennisvereniging. Dat zien we ook in het beleid. Ze
worden goed onderhouden, daar wordt ook geld voor gereserveerd. We hebben een beleid voor
onderhoud en vervanging. In 2019 zouden we de banen gaan vervangen (op basis van een
rapport waarin stond dat de banen nog een aantal jaren mee konden).
Er zijn nu problemen met baan 4, waar uitvoerig onderzoek naar is gegaan. Dit was een
onverwachte tegenvaller van zo’n €8500. Dit heeft ons aan het denken gezet, omdat het veel geld
is om te investeren. Een deel van ons is bezig geweest om te kijken naar verschillende scenario’s
qua baansoorten, tijdstip en kosten. Als je naar banen kijkt, gaat het om spelplezier, leren
tennissen en opleiden.
Joep Staats: heeft gravel een kortere levensduur? Is canada tenn over meerdere jaren goedkoper?
Dirk Klein: we hebben alle zaken bekeken. Er zijn veel documenten over met statistiek over
kwaliteiten van de banen en het onderhoud en de financiën.
Dirk Klein: we willen de leden van de vereniging erbij betrekken. We hebben overwogen om het
nu al ter stemming te brengen, maar we gaan het toch dit jaar niet uitvoeren. Dus we willen 2017
gebruiken om met de club na te denken over de baansoorten en voor- en nadelen. Het bestuur
heeft onderzoek gedaan, maar het lijkt ons nog beter om niet vanuit het bestuur te beslissen, maar
om een commissie vervanging banen in te stellen met een opdracht om een advies uit te brengen
aan het bestuur. Deze commissie is vrij het aan te pakken hoe ze het willen, als ze maar eindigen
met een concreet advies naar het bestuur, zodat het bestuur de beslissing kan voordragen tijdens
een ALV. De commissie moet ook bij de leden te rade gaan. De commissie zou in elk geval bestaan
uit: Ben Hanewinkel als voorzitter, Maarten Neeb (banen), Alwin (vanuit GTS) en dan nog een
aantal mensen.
Bernard van Dam: uit je toelichting blijkt dat het niet kan in 2017, vanwege financiële redenen. Je
noemt dat we geen lening willen. Waarom niet? Is dat duurder dan het vervangen van baan 4?
Stef Huisman: Het probleem met 2017 is ook een plannings-technisch probleem. Opdrachtgevers
kunnen dat ook niet goed meer doen. De enige ruimte die er was; dan was het op z’n vroegst in
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juni. 2/3 weken dat het dan wel of niet kan. Dat is risicovol en ingewikkeld. Ook daarom lukt het
niet dit jaar.
Piet Helmus: duurt het 2 of 3 weken?
Maarten Neeb: het duurt 2 of 3 weken om de banen te vervangen en dan moet je nog walsen etc.
Piet Helmus: dus het is belangrijk om een goed moment te kiezen want anders komt er dus
niemand als de banen dicht zijn.
Maarten Neeb: klopt; de banen dicht vlak na de competitie of met Kuilman is ook niet handig.
Piet Helmus: wat zijn de maanden dat het wel kan?
Ronny de Heus: tijdens een goed voorjaar, als het vorstvrij is.
Maarten Neeb: in het najaar kan ook, als de najaarscompetitie niet te lang is.
Herman Nieuwenhuis: en in de zomer?
Maarten Neeb: dan is de bouwvak.
Ben Kievietsbosch: wat is een reden voor 2018? Je investeert nu in baan 4? Waarom ga je niet zo
lang mogelijk daarna nog verder met de nieuwe baan 4?
Dirk: Uit onderzoek van de banen bleek al dat ze wel snel vervangen zouden moeten worden.
Ben Kievietsbosch: iets later investeren en langer sparen is toch ook goed als de banen er weer
goed bij liggen?
Dirk Klein: dat is ook een scenario. 2018 of 2019 kan beide.
Joke Verhey: dan hoop je dat het alleen bij baan 4 blijft.
Hans Burgerhof: Dit is dus een advies voor 2017? Is er de garantie dat 2018 gaat lukken?
Dirk Klein: Maarten heeft contact gehad met een leverancier. Dat kan vanaf dan nog wel. Dan is
hun planning nog niet vol. We zouden dat dan ongeveer in oktober moeten aangeven bij die banen
bouwer.
Margret Kamphuis: we zijn eerder over gegaan van gravel naar canada tenn, wat was de reden om
toen over te gaan?
Maarten Neeb: canada tenn was toen nieuw. Het kwam uit Canada, waar het veel gebruikt werd.
Het werd gepresenteerd als all weather baan. We hebben ze in 1999 aangelegd en er een lange
tijd gebruik van kunnen maken. Steeds meer verenigingen zijn het nu aan het vervangen, omdat
er betere all weather banen in Nederland zijn. Wij hebben last van sneeuw. Het weer in Canada is
anders.
Dirk Klein: dingen ontwikkelen ook, dan kom je er later achter wat ideaal is of niet.
Ruud: het verbaast me dat er dan volgend jaar wel geld is, als er nu geen geld is.
Dirk Klein: in de begroting wordt er gespaard, dan wordt er gemikt op 2019. Door te schuiven met
posten is het wel mogelijk om het naar voren te halen. Dan is er dus geen ruimte meer voor
andere zaken volgend jaar. Tot nu toe sparen we voor de banen met elk jaar een reservering en
kunnen we ook nog geld aan andere dingen uitgeven. Als je voor plan 2018 gaat, betekent dat dat
het alles is wat je dat jaar kan doen.
Piet Helmus: is er een indicatie van wat het gaat kosten?
Ronny de Heus: dat is afhankelijk van het baan type.
Dirk Klein: we weten dat het aanleggen van gravel banen goedkoper is dan canada tenn.
Maarten Neeb: we hebben een offerte voor gravel op afschot (de goedkoopste optie) van 50000€
ex BTW voor 4 banen; voor gravel van €55000. De vervanging van canada tenn loopt richting
€100000, en Smash court €130000. Het maakt wel veel uit.
Joke Verhey: voor definitieve besluitvorming moet er een nieuwe ALV komen.
Anneke: we willen graag een commissie waarvoor alvast drie mensen benaderd zijn en waar we
graag wat meer mensen in willen. Misschien wil wel iemand die hier zit? En we willen ook graag
een nieuwe ALV voor het nemen van besluiten na het advies van de commissie, om het dan voor
te kunnen leggen aan de vereniging.
Marius de Fielliettaz Goethart: het is een grote investering.
Johnny Riekert: kunnen jullie een ledenonderzoek doen? Om ervoor te zorgen dat het besluit
breed gedragen wordt?
Dirk Klein: dat is taak van de commissie om contact op te nemen met de leden en commitment te
creëren: een breed gedragen voorstel, waar iedereen achter kan staan.
Bernadette Diekstra: moet het een vervanging zijn van alle banen? Kan het ook gefaseerd? Baan 4
wordt nu al wel gedaan?
Dirk Klein: nee, dat kan niet.
Stef Huisman: dat heeft te maken met de competitie. Alle wedstrijden per team moeten op 1
baansoort. Wat betreft baan 4, daar ben ik mee eens dat het jammer is van het geld om het nu te
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vervangen, maar het moet nu wel.
Piet Helmus: als we uitgaan van vervanging in 2019, dan kan je het geld realiseren. Dan is er tijd
om te sparen. Kunnen we dan ook richting die duurdere optie?
Ronny de Heus: er is in het verleden uitgegaan van kosten van €60000. Daar is toen vanuit gegaan
voor het spaarplan. Dat is niet voldoende voor zo’n duurdere optie. Maar de commissie kan ook
nadenken over opties voor geld. We hebben het Lid van het leven bijvoorbeeld ook al eens gehad,
of een leden bijdrage etc. Het financieel rondbreien is vast wel een oplossing voor te bedenken.
Dirk Klein: dat is ook een opdracht van de commissie. Er staat een pot voor €75000. Als de
commissie een advies geeft, dan graag ook met een voorstel hoe het werkt met het financiële plan.
Kit Kegelaar: het maakt ook uit qua baantype, voor de kosten van het onderhoud.
Ronny de Heus: een ander baantype leidt inderdaad ook tot het kopen van ander
onderhoudsmateriaal.
Stef Huisman: er zijn ook langjarig onderhoud cijfers over de kosten beschikbaar bij de KNLTB.
Wat het kost om bepaalde baantypes te onderhouden voor de komende jaren.
Henk Huberts: hebben jullie die scenario’s al bekeken? Jullie zijn een deskundig bestuur, met
antwoord op inhoudelijke vragen. Als bestuur hebben jullie goed geacteerd en antwoord gegeven.
Een commissie lijkt me dan niet zo relevant. Misschien kunnen jullie de huidige informatie
eenvoudig delen met de leden in 2 of 3 sessies, dan goede uitleg geven aan de leden. Zonder
daarvoor nog een commissie te installeren. Het kan volgens hetzelfde scenario als de minibaan;
daar hebben we veel van geleerd.
Bernard van Dam: Jullie hebben al veel werk verricht, dus kunnen een voorstel presenteren. Deel
de info met ons en zorg dat we er een goed gesprek over kunnen hebben met elkaar. De
verschillende scenario’s voorleggen. Dat is een transparanter proces.
Anneke: dat kan ook. Er zijn dus twee voorstellen. Er is al veel voorwerk gedaan. Er kan nog wel
veel onderzocht geworden. En alle delen van de club goed te ondervragen is ook nog belangrijk.
Henk Huberts: dat hebben we ook eerder gedaan. Dat kan ook in een paar sessies. We willen
zoveel mogelijk leden laten mee praten over de baansoorten.
Ronny de Heus: we hadden aangekondigd dat we het vanavond over de banen zouden hebben. De
opkomst is nu niet zo hoog. Als we 3 sessies doen en dan gaan stemmen, kan de opkomst weer
laag zijn. Dan is er ook een groot deel van de vereniging niet bereikt. Dat kan ook wel grote
gevolgen hebben voor de vereniging.
Henk Huberts: het is wel lastig hoe die commissie dan wel iedereen gaat bereiken.
Piet Helmus: via de website of een enquête?
Ben Kievietsbosch: informatie aan de leden is erg belangrijk.
Theo-Henk van Oosten: een belangrijke taak voor die commissie is dus ook om goed te
communiceren naar de overige leden.
Simon Enuma: moet de commissie dan met alle leden contact opnemen?
Anneke Sijbrandij: er komt nu vanuit de vergadering een ander voorstel. Er liggen twee
voorstellen. We willen inventariseren bij jullie als ALV wat jullie denken dat het handigst is en wat
jullie het meest zien zitten.
Schorsen: 22.13 uur
Heropenen: 22.25 uur
Anneke Sijbrandij: we hebben de gelegenheid gehad om het een en ander te bespreken. We willen
graag peilen onder de leden betreffende deze twee voorstellen.
Voorstel 1: een aparte commissie installeren om het uit te zoeken en een advies uit te brengen aan
het bestuur. Daarna volgt het voorstel op de ALV.
Voorstel 2: het bestuur presenteert de plannen over wat we tot nu toe hebben onderzocht op 2
avonden aan de leden en doen dan een voorstel op de ALV.
Bernard van Dam: ik heb ook een beetje rondgepraat en met een paar mensen besproken. Er zit
wel kennis en we weten al veel over de kosten en verschillende scenario’s. Dus benut dit vooral.
Richt een commissie op om je te helpen naar de leden te gaan, in sessies of zoek ze op tijdens toss
avonden, competitie etc. Er is meer communicatie nodig. Er kan zeker nog iemand in de
commissie die beschikt over dat soort vaardigheden. Je kan een mengvorm bedenken waarbij je
de commissie de opdracht meegeeft om het gesprek aan te gaan als voorbereiding op een ALV.
Anneke Sijbrandij: dus dan communiceert het bestuur over het gedane voorwerk. En is de
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commissie er straks vooral voor raadplegen van de leden en voor opties om het gesprek aan te
gaan.
Margret Kamphuis: dan kan de commissie de input vanuit de leden op zich nemen.
Piet Helmus: de leden moeten wel weten wat de scenario’s zijn qua kosten en mogelijkheden.
Anneke Sijbrandij: die kunnen we in de kantine ophangen en op de website zetten. Samenvattend
komen we dan uit op een mengvorm: het voorwerk, informatie wordt gedeeld vanuit het bestuur,
samen met het document van de KNLTB, de informatie over de kosten, baansoorten etc. Alles
wordt gecommuniceerd naar de leden. We zullen dan een commissie instellen om de leden af te
tasten, te raadplegen en draagvlak te vinden.
Margret Kamphuis: is er al genoeg informatie? Het moet een afgekaderde opdracht zijn. Ze hoeven
niet verder te zoeken. De informatie is dus beschikbaar en het gaat om het bekendmaken aan de
leden.
Anneke Sijbrandij: het kan ook zijn dat er mensen zijn die zeggen wat ze missen of wat er
uitgezocht moet worden. Dan is het aan het bestuur om te zien wat er nog moet gebeuren.
Ronny de Heus: het voorwerk moet nog wel uitgebreid worden. We hebben Smash court buiten
beschouwing gehouden. Dat zouden we wel moeten toevoegen.
Dirk Klein: de informatie hebben we wel.
Piet Helmus: dan moeten jullie alle keuzemogelijkheden op een rijtje zetten. Vraag dan aan de
leden om een oordeel. Laat mensen reageren, bijvoorbeeld via die commissie.
Johnny Riekert: het voorstel voor de commissie bestaat nu uit die drie mensen. Willen die er nog
wel in met een andere opdracht?
Bernadette Diekstra: en waar zijn de vrouwen?
Anneke Sijbrandij: communicatie was nog wel iets wat ontbrak in de commissieleden. Dus daar is
vast iets in toe te voegen met een vrouw.
Stef Huisman: de gedachte was dat het heel goed is dat de commissie scenario’s gaat presenteren.
We willen dan toch avonden beleggen om uitleg te geven en het gesprek van leden onderling en
met het bestuur aan te gaan. Dat willen we sowieso wel laten gebeuren. Als we een richting
hebben, kan op basis daarvan een voorstel komen.
Piet Helmus: dan moet er wel transparantie zijn over alle informatie.
Stef Huisman: eerst kennis verspreiden, dan praten, dan een voorstel voorleggen.
Kit Kegelaar: kunnen we een powerpoint presentatie krijgen met de opties? Welke baantypes er
zijn, wat kost het en wat zijn de financiële consequenties? Dat kan je ook in een ALV bespreken?
Dat er niet 400 andere leden zijn, dat is wel lastig.
Stef Huisman: we gaan iets wat de hele vereniging aangaat. We willen dus zoveel mogelijk leden
bereiken en proberen om dat echt te doen. De vervolgstap na zo’n sessie is de ALV. Op basis van
het voorstel wat er ligt kunnen we dan op de ALV een voorstel ter stemming brengen.
Simon Enuma: dan zijn 2 of 3 avonden misschien wel beter? Dat de commissie elke keer dezelfde
dingen presenteert, om voor de mensen meer opties te hebben om het een keer te bespreken?
Stef Huisman: we kunnen ook een boekje neerleggen met opties en posters ophangen.
Bernard van Dam: de commissie kan nadenken over die verschillende vormen om leden op te
zoeken. Maak momenten voor mensen die dan kunnen meepraten. Laat de commissie dat
uitdenken. Dan ligt er straks een gedragen voorstel voor de ALV.
Henk Huberts: zoek eenvoudige momenten om iedereen te bereiken: toernooien aan het begin
van de RC, tijdens de toss en de competitie. Je hebt veel doelgroepen. Op de tafels in de kantine
kan je informatie neerleggen en dan tegen het eind van de competitie tijd een algemene
bijeenkomst met informatie. Dan kan je voor de zomer klaar zijn.
Anneke Sijbrandij: dat lijkt ons ook een prima voorstel. Dat vraagt ook nog wel wat van de
commissie, dus we willen graag nog wel iemand toevoegen aan de commissie.
10. Rondvraag
Roelien Geuze: ik wil graag nog feedback geven op het verslag van vorig jaar. Het is wel
afgesloten, maar ik wil er graag op terugkomen. Ik vond het te lang. Ik ben nieuw lid.
Anneke Sijbrandij: daar hebben we het ook al over gehad.
Marius de Fielliettaz Goethart: ik heb gemerkt dat het nog niet voor iedereen duidelijk is hoe de
nieuwe lichtknoppen werken.
Maarten Neeb: ik hoor het graag als mensen dingen niet snappen aan de uitleg.

8

Marius de Fielliettaz Goethart: zijn er meerdere opties van felheid?
Joke Verhey: het gebeurt vaak dat mensen het moeten corrigeren; iemand die het wel snapt van
de verschillende sterktes.
Joep Staats: ik sluit vaak af, dan ben ik een half uur bezig met de lichtknoppen om alles uit te doen.
Het zou heel prettig zijn als dat wat beter werkt, met een eenduidige uitleg van de lichtknoppen.
Piet Helmus: ik ben sleuteladres. Vorig jaar zou er nagedacht worden over identificatie van
mensen die aan de deur komen. Ik ken niet iedereen. Soms komen er ook mensen sleutels vragen
als de boel dicht is, mag dat? Mag iedereen de sleutel halen?
Anneke Sijbrandij: in elk geval moet iemand het KNLTB pasje kunnen laten zien.
Piet Helmus: dat gebeurt niet. Bij de deur is er geen pasje.
Annemie Heesink: daar mag je wel naar vragen.
Piet Helmus: ik wil ook graag een opmerking op de site dat ik graag wil dat ze de sleutel de avond
van tevoren halen, liever dan in de ochtend zo vroeg. Hierbij de vraag of mensen daar rekening
mee willen houden. En wat moet ik zeggen? Geen pasje dan ook geen sleutel?
Reinou Anker: er is sprake van het misschien afschaffen van pasjes? Dus dan is dat geen optie
meer.
Henk Huberts: is het weleens mis gegaan?
Piet Helmus: ik heb wel veel meegemaakt. Ook weleens ’s nachts met sloten en alarmen en
ellende. Maar het gaat nu wel goed. Er zou alleen een nieuwe afspraak komen.
Annemie Heesink: de afspraak is dat mensen hun pasje moeten laten zien.
Piet Helmus: er is niemand die zich eraan houdt.
Anneke Sijbrandij: we zullen bespreken hoe we dat op moeten pakken. Misschien is het goed dat
je er een keer bij kan zijn met bespreken. Dan kunnen we zoeken naar opties.
Piet Helmus: ik merk niks van de afspraak.
Annemie Heesink: daar moeten we een nieuw idee voor bedenken.
Anneke Sijbrandij: er kunnen ook eisen bij op de site, zoals de sleutel niet ’s ochtends vroeg halen.
Reinou Anker: ik zal het er op de site bij zetten.
Gutske Hornstra: is het wenselijk om eerst te bellen of gewoon te proberen de sleutel te halen?
Maarten Neeb: het is t beste om te bellen zodat je niet voor een dichte deur staat.
Stef Huisman: er zijn meerdere sleuteladressen, dan is er nog wel een andere optie.
11. Sluiting
Anneke Sijbrandij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Anneke Sijbrandij
sluit de vergadering om 22.46 uur.
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