Notulen buitengewone Algemene Leden Vergadering
GTV Van Starkenborgh
Donderdag 21 september 2017, 20.30 uur
Kantine van het clubgebouw.
1.

Opening en vaststellen agenda
Anneke Sijbrandij opent om 20.30 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 20.31 uur. Anneke Sijbrandij verwelkomt alle leden, die gekomen zijn.
De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.
Ben Hanewinkel heeft zich afgemeld bij het bestuur.

2.

Mededelingen
a. Als er volmachten zijn, moeten deze ingeleverd worden bij de secretaris. Er zijn voor
aanvang van de ALV 14 volmachten binnen gekomen.
b. Anneke heeft met de gemeente gebeld. Ze hebben ons de subsidie gebeld; we zitten nu in
het systeem alsof we het opnieuw moeten aanvragen. We hebben de toezegging dat we
uiterlijk volgende week de beschikking zullen ontvangen waarin de €39.500 toegezegd
wordt. We hebben dat nodig om de banen te kunnen vervangen.

3.

Voorstel vervanging baan 1 – 4
Het bestuur stelt voor om de vier huidige Canada-tenn banen in de winter van 2017-2018 te
vervangen voor vier banen met als ondergrond gravel op afschot. Het voorstel is gebaseerd op de
uitkomst van de ledenraadpleging van afgelopen juni (de aanwezigen hebben daar unaniem
gestemd voor gravel op afschot). Gezien de conditie van de banen willen we deze vervanging van
de banen graag naar voren halen naar komende winter. De financiering hiervoor is beschreven in
het investeringsoverzicht.
Joke Verhey: is er een termijn waarbinnen de subsidie gebruikt moet zijn?
Anneke Sijbrandij: dat is ons niet bekend.
Ronny de Heus: in de voorstellen naar de gemeente was er gesproken over volgend jaar.
Joke Verhey: als je het zelf naar voren haalt, betalen ze dan eerder?
Ronny de Heus: dat weet ik niet.
Anneke Sijbrandij: als ze een bepaald bedrag toezeggen, zullen ze dat betalen.
Maarten Neeb: er was een bedrag vrijgekomen doordat het vorig jaar over was. Dat bedrag willen
ze dit jaar verdelen.
Winfried Steenbeke: kan het bedrijf het dit jaar doen?
Anneke Sijbrandij: Maarten heeft offertes opgevraagd bij verschillende bedrijven. Ze kunnen het
dit najaar doen.
Joke Verhey: dat is dus al snel.
Maarten Neeb: we willen het ‘t liefst zo vroeg mogelijk laten doen. Dan kunnen de banen
ingespeeld raken, maar we moeten kijken of dat haalbaar is met alle planning.
Gemma van der Aa: kun je op deze banen lang doorspelen?
Anneke Sijbrandij: ja ze zijn vergelijkbaar met wat er nu ligt.
Stef Huisman: dat waren de eisen waar we op uit kwamen: er minimaal zo lang op kunnen spelen,
hetzelfde speelgemak en goed te onderhouden. We hebben verschillende baansoorten naast
elkaar gehouden en dan blijkt dat gravel op afschot goed te vergelijken is met wat we nu hebben
(harde banen met afwatering op afschot). Wat mij betreft is het een heel goede keuze. Het zal qua
spelen lijken op wat we nu hebben.
Gemma van der Aa: het is een groot verschil met hoe het vroeger was. Is de techniek nu beter?
Maarten Neeb: vroeger mocht gravel niet scheef/op afschot aangelegd. Dat is nu aangepast bij de
KLTB, dus nu mag dat wel.
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Willem ten Napel: is er verschil tussen de offertes? Bieden ze hetzelfde aan? Hoeveel offertes heb
je opgevraagd?
Maarten Neeb: 2 offertes en het verschil is ongeveer €5000. De een is iets gespecificeerder dan de
ander.
Willem ten Napel: beide offertes zijn goed?
Maarten Neeb: ja, maar we moeten nu eerst extra onderzoek doen voor baan 4. Baan 4 is weer
aan het verzakken, dat is een zorgenpunt.
Stef Huisman: daar hebben we het uitvoerig over gehad in het bestuur. Het begint te verzakken.
Zo’n grondonderzoek kost geld, maar we gaan het wel doen door middel van een
bodemonderzoek.
Margret Kamphuis: heb je garantie op baan 4?
Anneke Sijbrandij: daar hebben we het nog niet over gehad. We gaan contact opnemen met
degene die baan 4 opnieuw heeft aangelegd. Als we nieuwe banen krijgen, dan moeten we dan
ook goede afspraken maken over garantie en het risico op verzakking. Dan moet dat van tevoren
op papier.
Marius de Fielliettaz Goethart: zijn de banen in die staat dat ze nog evt een jaar door zouden
kunnen? Heeft de toezegging van de subsidie het proces versneld?
Anneke Sijbrandij: gezien nu ook weer de toestand op baan 4 (ik ben niet direct deskundige, maar
er is wel wat aan de hand) en de banen blijven lang nat. De situatie is wel aan vervanging toe. Het
kost moeite om de belijning er goed in te houden. Het is daarom verstandiger om het nu te gaan
vervangen.
Maarten Neeb: we weten niet wat baan 4 verder gaat doen. Het is nog onduidelijk wat de laag
eronder doet. Het zou zonde zijn om een baan te missen bij de competitie. Daarom willen we het
nu gaan doen, ook met de subsidie. We kunnen het nu vervangen en het geld van de subsidie
daaraan uitgeven. Dat is beter dan een lapmiddel om het een beetje op te knappen, wat het nu
uiteindelijk een half jaar heeft volgehouden.
Joke Verhey: is dit de eerste keer? Ik kan het me niet herinneren dat het eerder zo ging.
Stef Huisman: dat weet ik niet.
Henk Huberts: het gaat wel hard de laatste tijd. De banen zijn vaak een beetje opgelapt. Het
probleem zat altijd al bij baan 4, die liep altijd al af. Nu is het wel heel drastisch de afgelopen twee
jaar.
Marius de Fielliettaz Goethart: hoe lang zouden de werkzaamheden duren?
Maarten Neeb: dat is afhankelijk van het weer. Met vochtig weer of vriezen kunnen ze niet
werken. Voor een gewone gravelbaan duurt het ongeveer 3 weken, en met gravel op afschot
waarschijnlijk 4-5 weken voor de 4 banen.
Herman Nieuwenhuis: moeten ze voor dat onderzoek baan 4 eerst afgraven?
Maarten Neeb: ja, dat moet eerst afgegraven. Die baan zal er dus eerder uitgaan.
Henk Huberts: is er een mogelijk verband met de bomengroei aan de zijkant?
Maarten Neeb: dat zou kunnen, maar dat is nog niet aangetoond. We hebben wel vergelijkingen
gemaakt met de begroeiing. Het onderzoek van de baanbouwer in het voorjaar opperde de
mogelijkheid van een veenlaag. We zitten op klei, dus dat is bijzonder. Een probleem met de
drainage schijnt ook niet te kunnen. Ze weten het niet goed.
Bert van Zoggel: moet het hekwerk ook vervangen?
Maarten Neeb: dat hoeft in principe niet.
Anneke Sijbrandij: dat kost wel extra geld.
Maarten Neeb: we gaan onderzoeken hoeveel het extra kost. We kijken of we het er meteen bij
kunnen doen.
Johnny Riekert: voor de uitstraling is het wel mooi als je het kan vernieuwen. Of kan je ook alleen
het gaas vernieuwen?
Maarten Neeb: het gaas staat op sommige plekken bol. Er is wel €5000 voor gereserveerd om het
gaas te vervangen. We moeten eerst uitzoeken hoeveel de nieuwe hekken zouden kosten. Ik heb
het opgevraagd hoeveel dat is.
Joke Verhey: het zal niet goedkoop zijn.
Henk Huberts: je kan het ter stemming brengen: onder voorbehoud van het verkrijgen van de
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subsidie van de gemeente.
4.

Stemming betreffende voorstel vervanging banen
Het voorstel ligt ter goedkeuring aan de vergadering.
Joke Verhey: mag ik de penningmeester vragen voor uitleg bij de begroting. Ik snapte het niet
goed. Kun je ons er doorheen leiden?
Ronny de Heus: het beginsaldo is wat we in kas hebben. €45000 in januari 2017. De vervanging
baan 4 is al uitgegeven als investering. De afschrijving dit jaar is €12000 (dat verwacht je aan
toename en geef je niet uit: dat komt extra in kas).
We krijgen €39.500 aan subsidie. We hebben €88.000 nodig voor het vervangen van de 4 banen
(daar zit de €5000 voor het hek bij in, dus dat zou je kunnen laten vervallen als het erg lastig
wordt). Als je het voor 31 december gaat doen, sta je slechts op €250 aan het eind van dit jaar
Er zijn wel andere mogelijkheden (in de realisatie zijn bijvoorbeeld de kosten voor de huur van de
hal opgenomen van €7.500. Die wordt feitelijk pas in februari of maart betaald).
Joke Verhey: maar dan zijn er dus geen reserves als er een ander groot probleem is.
Ronny de Heus: dat klopt.
Henk Huberts: de liquide middelen zijn voldoende. Je hebt ook geen leningen uitstaan, dus de
vereniging is gezond. Kan je iets met de bank regelen?
Ronny de Heus: dat heb ik nagevraagd. Aangezien wij als bestuur aansprakelijk zijn, hebben wij
geen roodstand mogelijkheden. Als het bedrag hoger uitvalt dan de offerte, dan moet je wel
oktober-februari kunnen overbruggen (dan komt er weer contributie binnen). De bank wil wel
geld aan ons lenen, maar dat kost dan €40.000. Dat staat niet in verhouding met wat je nodig hebt
en de korte periode waarin je het nodig hebt.
Henk Huberts: zo’n deelbedrag zou je ook bij je eigen leden kunnen uitzoeken.
Margret Kamphuis: of een lening bij de bank afsluiten waarbij de gemeente garant staat.
Johnny Riekert: heb je al enig idee van het resultaat voor dit jaar?
Ronny de Heus: de geinde contributie is fors hoger uitgevallen dan gedacht. Het batig saldo van de
kantine komt uit op wat we hadden ingeschat. Voor de rest zitten alle uitgaven op schema. Het
resultaat zal positief zijn en iets meer dan begroot.
Willem ten Napel: komt dat door meer leden?
Ronny de Heus: ja er zijn meer inschrijvingen: vooral meer jeugd en ook een toename van
volwassenen.
Bert van Zoggel: kan je misschien de betalingen faseren? Een deel nu en een deel later?
Ronny de Heus: ze vragen het altijd in termijnen. We zouden dan kunnen vragen of je het over het
jaar heen kan tillen naar februari. Die €7.500 van de hal kan je ook nog mee schuiven.
Henk Huberts: er zijn dus genoeg opties om het op te vangen als het tegenvalt. Het jaar verloopt
goed en we hebben het belangrijkste deel gehad. Er zijn nu niet veel risico’s meer.
Ronny de Heus: ik heb berekend hoe de zaken er nu voor liggen; wat we hebben begroot en de
verwachte uitgaven. Dan komen we op een positief resultaat uit.
Henk Huberts: heb je dat hier ook in verrekend?
Ronny de Heus: ja.
Joke Verhey: het klinkt stevig genoeg.
Anneke Sijbrandij: als de contributie weer binnen komt, heb je al geen problemen meer.
Ronny de Heus: op deze manier is alleen de periode oktober-februari spannend, maar daar zijn
wel mogelijkheden voor.
Bauke Koning: wat is de levensduur van de nieuwe banen?
Maarten Neeb: ongeveer 15 jaar. Als je groot onderhoud tussendoor doet, dan kan je ze lang laten
liggen. Dan heb je ze wel terugverdiend.
Joke Verhey: hoe lang liggen deze banen er?
Maarten Neeb: sinds 1999.
Margret Kamphuis: de afschrijving van de banen gaat omhoog?
Ronny de Heus: dat heeft te maken met de extra investering in baan 4. Als we de banen gaan
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vervangen, wordt dan de afschrijving weer groter.
Johnny Riekert: je wil die kosten voor baan 4 het liefst zo snel mogelijk afschrijven.
Ronny de Heus: ja dat klopt.
Joke Verhey: het is wel zonde dat geld wat daarin is gestopt. Het is goed om daar achteraan te
gaan bij de leverancier.
Margret Kamphuis: wanneer is de najaarscompetitie afgelopen?
Anneke Sijbrandij: 4 of 11 november.
Maarten Neeb: we zorgen voor ruimte.
Er wordt gestemd:
26 mensen + 14 volmachten = 40 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen van stemming.
Het voorstel ter vervanging van baan 1 – 4 komende winter wordt, onder voorbehoud van de
door de gemeente toegekende subsidie, unaniem door de vergadering vastgesteld.
Anneke Sijbrandij: bedankt de commissie voor hun inzet: Stef Huisman, Maarten Neeb, Alwin
Visker, Ben Hanewinkel en Margret Kamphuis.
Anneke Sijbrandij: wij houden jullie op de hoogte van de plannen en de tijdsplanning wanneer we
gaan beginnen.
5.

Rondvraag
Henk Huberts: ik heb met regenachtig weer op het kunstgras gespeeld. Het is levensgevaarlijk,
zeker als het nat is. En de pinnen die uitsteken zijn ook gevaarlijk. Daar moeten we iets aan doen.
Anneke Sijbrandij: die banen zijn niet van ons. Dat is lastig. We gebruiken ze wel. Die pinnen, daar
is Maarten over in gesprek.
Joke Verhey: het is de verantwoordelijkheid van Smashing dat wij er zomers veilig op kunnen
spelen.
Maarten Neeb: ik heb de KNLTB laten komen en de kunstgrasbanen laten keuren. Ik heb iets in
het rapport laten opnemen over die dingen die er omheen liggen. We hadden graag eerder het
rapport gehad. Maar nu kunnen we dit rapport gebruiken om ervoor te zorgen dat het in het
voorjaar weer goed is. Smashing zegt dat het buiten het officiële speelveld valt (buiten de
betonnen randen). Dat klopt niet, en je mag ook in de uitloop geen objecten hebben.
Henk Huberts: ligt de verantwoordelijkheid bij de huurder of de verhuurder bij problemen?
Anneke Sijbrandij: dat is goed om uit te zoeken.
Henk Huberts: fijn dat jullie er mee bezig zijn. Verstandig om er iets aan te doen.
Anneke Sijbrandij: het gaat om de ankers. Wij kunnen die banen niet vervangen. Maar we kunnen
wel zeggen dat het niet meer verantwoord is.
Henk Huberts: het is ook een keus die je als club kan maken bij evenementen om de banen wel of
niet te gebruiken. De pinnen en zakken die rondslingeren zijn gevaarlijk, nog los van dat het er
niet uit ziet.
Anneke Sijbrandij: binnenkort hebben we een gesprek met de contactpersonen van Smashing. We
gaan weer om tafel en dan zal dit zeker ook aan de orde komen.
Willem ten Napel: een aantal van de netbanden hangen los. Zitten er ook nieuwe netten etc in de
begroting?
Maarten Neeb: we hoeven de netpalen niet te vervangen, maar er komen wel nieuwe
bevestigingen in de grond. We vervangen de netten alleen als ze aan vervanging toe zijn. Dat staat
los van de banen die vervangen worden.
Stef Huisman: er is toch een aspect onderbelicht gebleven: de subsidie van €39.500 van de
gemeente, daar is als commissie veel aan gedaan. Graag een applausje voor Margret. Zij heeft er
veel aan gedaan.
Margret Kamphuis: graag gedaan. Het is een groot succes en het voelt als een cadeautje. We
hadden de steun van het bestuur en van de vereniging. Het was in het belang van de subsidie
aanvraag dat we maatschappelijke betrokkenheid hadden. Daarvoor had ik gegevens nodig en die
heb ik gekregen van de vereniging en van de GTS. Het was heel mooi om te zien hoeveel dingen
wij doen als vereniging. We zijn ons erg bewust van de maatschappelijke rol in de wijk. Daar werd
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ik blij van. Het is een compliment aan de verenigingm, aan het bestuur en aan de GTS. Eigenlijk
aan iedereen die zich inzet om dit te doen.
Anneke Sijbrandij: dat is mooi om te horen.
Marius de Fielliettaz Goethart: is de datum voor de ALV al bekend?
Anneke Sijbrandij: nee.
6.

Sluiting
Anneke Sijbrandij bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Anneke Sijbrandij
sluit de vergadering om 21.06 uur.
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