Notulen Algemene Leden Vergadering
GTV Van Starkenborgh
Donderdag 14 februari 2019, 20.30 uur
Kantine van het clubgebouw.
1.

Opening en vaststellen agenda
Stef Huisman opent om 20.36 uur de vergadering. Er zijn minder dan 38, de vereiste 10%,
(bestuurs)leden aanwezig die de presentielijst hebben getekend, waardoor de vergadering geen
rechtsgeldige besluiten mag nemen. Stef Huisman sluit daarom de vergadering, en opent de
vergadering opnieuw om 20.37 uur. Stef Huisman verwelkomt alle leden, die gekomen zijn.
De agenda wordt gewijzigd: er worden twee agendapunten toegevoegd. Voor het agendapunt
over het rookvrije park wordt het agendapunt de Bingo van de comcom toegevoegd en na het
agendapunt betreffende het rookvrije park wordt het agendapunt Benoeming Erelid toegevoegd.
Bernard van Dam, Anneke Sijbrandij, Toon Garritsen, Bauke Koning en Gutske Hornstra hebben
zich afgemeld bij het bestuur.

2.

Mededelingen
a. Er gaat een presentie lijst rond; het verzoek om deze te tekenen.
b. De komende klussendag is op 16 maart 2019. We doen weer mee aan NLdoet. We kunnen
dan met z’n allen weer de handen uit de mouwen steken.
c. Oproep voor de toss-organisatie. Vanuit de recreantencommissie wordt gevraagd om een
aantal mensen die de toss op de woensdagavond willen leiden.
d. Het rooster om de kantinediensten in te plannen op papier wordt weer opgehangen in de
hal van de kantine. Hier kan tot 1 maart 2019 de voorkeur voor een datum voor de
jaarlijkse kantinedienst ingevuld worden.
e. We zijn als vereniging aansprakelijk voor het alcoholgebruik van minderjarigen en we
kunnen daar een boete voor krijgen. We hebben besloten dat we de boete dan één op één
overzetten op de ouders indien die erbij aanwezig zijn.

3.

Notulen ALV d.d. 22 februari 2018
Geen opmerkingen.
De notulen, opgesteld door Willemien Kalteren, worden goedgekeurd.

4.

Presentatie jaarverslag 2018 en vooruitblik 2019
Stef Huisman vertelt dat we dit jaar net als de afgelopen jaren een presentatie laten zien. We
hebben het verslag over 2018 in een prezi samengevat met nieuwe dingen en hoogtepunten van
het afgelopen jaar.
Maarten Neeb geeft een toelichting bij de presentatie: het was een vol jaar. Aan het begin van het
jaar zijn we weer begonnen met een commissie-bedankavond. Dank voor alle vrijwilligers die zich
weer een jaar lang hebben ingezet voor de vereniging! Een wijkbewoner heeft een subsidie voor
ons geregeld, zodat de AED nu in een buitenkast hangt. Hierdoor is de AED ook beschikbaar voor
de buurt (de code is 0112), indien er een reanimatie-setting is. De jeugdwintercompetitie heeft
weer plaatsgevonden; ongeveer 30 jeugdleden hebben meegedaan. We zijn tijdens de klussendag
druk bezig geweest met het schoonmaken van het park en het klaarmaken van de banen voor de
competitie.
Marius de Fielliettaz Goethart: Tijdens de voorjaarscompetitie was het mooi weer. Er speelden
veel leden competitie, zowel senioren als jeugd. Er is op zaterdag één seniorenteam kampioen
geworden en van de jeugd zijn er twee zondagteams kampioen geworden.
Maarten Neeb: Er bestaat sinds het afgelopen jaar ook een ‘slimme kantine-commissie’, waarmee
allerlei technische dingen geregeld worden. Ook hebben we een inbreker op heterdaad betrapt.
Marius de Fielliettaz Goethart: De clubkampioenschappen hebben we afgelopen jaar in juni
gehouden, vanwege de drukte die er altijd was in september. Er deden ongeveer 150 deelnemers
mee en het is goed bevallen. We hebben foto’s van de clubkampioenen in een lijst hangen aan de
‘Wall of Fame’ in de kantine.
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Maarten Neeb: Het Starkenborgh Open was weer een hoogtepunt. Het was een mooie week met
veel deelnemers, prachtig weer, mooie wedstrijden en gezellige avonden.
Joep Staats: Het BENK 50+ toernooi was een toernooi met hindernissen. We konden niet op de
gravelbanen terecht. We hebben het op de kunstgrasbanen gespeeld; daardoor hebben wel
mensen zich teruggetrokken die zich aangemeld hadden. We hebben er als commissie wel een
feestje van kunnen maken. We doen het dit jaar ook voor de 10 e keer, dus het was een jubileum.
Er zijn erg leuke potten gespeeld met enthousiaste deelnemers.
Maarten Neeb: Hartelijk dank voor de organisatie!
Maarten Neeb: Het grootste evenement voor de vereniging het afgelopen jaar was de vervanging
van de banen; terug naar gravel. Het begon met het verwijderen van de banen. Daarna werden de
banen door Wijnbergen afgebroken en werden de nieuwe gravelbanen neergelegd.
Marius de Fielliettaz Goethart: De najaarscompetitie bracht geen seniorenkampioenen, maar er
waren wel twee jeugdteams die kampioen geworden zijn. Ook in het najaar waren er weer veel
seniorenteams, jeugdteams en oranje/rood worldtour deelnemers. Leden konden zich nu voor
het eerst ook individueel opgeven, onafhankelijk van de voorjaarsteams waar ze in zaten.
Maarten Neeb: We hebben een defecte koffiemachine gehad en sinds september hebben we een
nieuw apparaat. Er is ook een enquête uitgezet onder de wintercompetitiespelers, omdat zij er al
gebruik van hebben gemaakt, om het apparaat gebruiksvriendelijker te maken. We zijn ook weer
een weekend weggeweest met ongeveer 40 jeugdleden in november. We gingen met elkaar naar
de Blauwe Stadhoeve in Midwolda. Opnieuw konden we in november een klussendag organiseren
op het park. Het park is toen weer winterklaar gemaakt. De seniorenwintercompetitie is ook weer
gestart in oktober. Het was opnieuw erg succesvol en er waren zelfs te veel inschrijvingen; er
konden mensen niet mee doen.
Theo-Henk van Oosten: hoe ga je daar mee om?
Stef Huisman: we kijken naar de mogelijkheden om het aantal dagen uit te breiden. We hebben
hierover gesproken met de commissie, maar dit was op korte termijn niet reëel. Het is nu de
bedoeling om het de RC en de wintercompetitie commissie samen te gaan kijken naar
mogelijkheden. Het is erg populair. Meer zaterdagen aanbieden kan echter wel effect hebben op
de poule-indelingen. Nu is het zo dat bijna alle deelnemers elke week aanwezig zijn. Misschien
zou spreiden tot minder gezelligheid in de kantine leiden. Misschien moeten we een enquête doen
om dit na te vragen bij de mensen die nu winter competitie spelen. We willen mensen die buiten
de boot zijn gevallen wel mee laten doen. We gaan ernaar kijken hoe we het kunnen vormgeven.
Maarten Neeb: met de kersttrainingsdagen hadden we een kleine groep, waarvoor we het bijna
niet door konden laten gaan.
Rieks Zijlstra: het is niet dat ze niet mee willen doen, maar de jeugdspelers doen nu mee aan
toernooien. Ger heeft heel lang geleden de kersttrainingsdagen in het leven geroepen om de jeugd
in die twee weken te laten tennissen. Nu zijn er veel toernooien en als ze daaraan mee doen is dat
juist een goede ontwikkeling. Misschien moeten we met de JC gaan kijken wat we met de
kerstrainingsdagen willen.
Maarten Neeb: verder hadden we nog de pasfoto actie van de comcom. We horen straks wie er
gewonnen heeft.
Stef Huisman: in januari vorig jaar hebben we met het bestuur gekeken naar wat we wilden doen
in 2018. Ik wil kort bespreken wat we op ons hebben genomen. We hebben nu een vast
agendapunt elke bestuursvergadering met de nieuwe seniorleden. Ze worden allemaal gebeld en
dan wordt uitgelegd hoe het werkt met trainingen en op de vereniging. En we willen ze het gevoel
geven dat ze welkom zijn en een beetje wegwijzen. We hebben ook de informatie aan nieuwe
leden verstuurd, welke door de comcom gemaakt is. Ze krijgen nu digitale nieuwe leden
informatie. We hebben het voorstel voor een rookvrij park op ons genomen; dat staat ook op
agenda. We hebben sponsoring voor de scoreborden geregeld, want in ruil voor een reclamebord
op baan 2 hebben we de scoreborden van de baanbouwer gekregen. Verder hebben we een
nieuwe tafel in de bestuurskamer, want de oude was een wrak. Met dank aan de familie
Hanewinkel.
Het jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld.
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Vooruitblik 2019
Stef Huisman: we willen bezig met het vrijwilligersbeleid; want het lijkt moeilijker om
vrijwilligers voor verschillende taken bij de vereniging te vinden. We zijn naar een avond van de
KNLTB geweest en daar hebben we tips gekregen hoe dat vorm te geven. We willen alle
commissies taken laten uitschrijven, kort en overzichtelijk, zodat mensen weten welke gerichte
taken ze kunnen doen als ze bij een commissie gaan. Mogelijk kunnen we een enquête uitdoen
met waar de leden goed in zijn, om uit te zoeken welke kennis en kunde onder onze leden
bestaan. Dan weten we wie we waarvoor kunnen vragen.
Henk Huberts: misschien kan je daar de trainers inschakelen? Er is op de vereniging een grote
lesdichtheid. De trainers hebben verbinding met de leden. Misschien kan je hen deze vragen aan
het einde van de les laten stellen? Persoonlijk contact is goed.
Stef Huisman: goed idee!
Niek Oostvogel: misschien kan er bij het inschrijfformulier een vakje worden toegevoegd met de
vraag: ‘waar ben je goed in?’.
Freek Sollie: KNLTB-club wordt vernieuwd, en dan is het ook onze bedoeling om zo’n vraag aan
het inschrijfformulier toe te voegen. We wachten nog even op die mogelijkheid.
Stef Huisman: we willen kijken of het mogelijk en gewenst is om de grote bomen bij baan 3 en 4
weg te halen. We gaan in overleg met de gemeente, want die zijn eigenaar van het terrein. We
moeten dan ook gaan praten met omwonenden. Het is wel wenselijk om de grote bomen te
vervangen voor kleinere en niet alleen te kappen. Deze grote bomen zijn moeilijk te snoeien.
Gevoelsmatig blijft er ook bedreiging van wortels onder de banen, maar dat is niet hard te maken.
Ook willen we kijken naar mogelijkheden voor het terrein van de oude minibaan.
Willem ten Napel: het terrein achter de muur?
Stef Huisman: ja.
Maarten Neeb: heeft iemand goede ideeën om dat op te knappen?
Theo-Henk van Oosten: er is nog wat vervelends aan de bomen, er zitten namelijk veel kraaien in.
Gaan we die ook verjagen? Havikgeluiden schijnen goed te helpen.
Ger van Lier: het is een beschermde vogel.
Maarten Neeb: als ze terugkeren naar hun oude nesten hebben we een probleem.
Willem ten Napel: er zitten ook spechten. Die kan je ook niet verdrijven.
Stef Huisman: we hebben geconstateerd dat er een verschuiving plaatsvindt in het ledenbestand.
Er wordt gezegd dat wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Nu zien wij een stijging in het aantal
jeugdleden en een daling in seniorleden. Daar zijn we eigenlijk achter gekomen doordat de
inkomsten van de contributie gedaald waren. We moeten kijken of we iets met deze ontwikkeling
moeten; mogelijk kunnen we specifiek senioren gaan werven.
Willem ten Napel: in welke leeftijdscategorie vallen de senioren af, dat moet je weten.
Stef: klopt, dat moeten we uitzoeken.
Rieks Zijlstra: ik wil wel een suggestie doen om meerdere abonnementen aan te bieden,
bijvoorbeeld een los zomerlidmaatschap in de maanden juni-juli-augustus. Dat soort vragen
komen ook wel.
Theo-Henk van Oosten: de tendens komt dat mensen wel gebruik willen maken van iets, maar
niet voor een heel jaar een lidmaatschap willen.
Willem ten Napel: heeft de KNLTB dat ook niet?
Willemien Kalteren: ja er bestaat een zomerlidmaatschap van de KNLTB.
Henk Huberts: we willen als vereniging gezamenlijk tennissen en gezamenlijk de boel blijven
bijhouden. We kunnen kijken naar mogelijke arrangementen, zoals het studentenabonnement dat
we al aanbieden maar we moeten niet te veel ‘hap snap’ doen. Niet te veel mensen die alleen maar
komen om te consumeren.
Stef Huisman: we kunnen optimaal gebruik maken van het park. Misschien een
ochtendlidmaatschap aanbieden, want vanaf 15uur zitten we heel vol.
Willem ten Napel: op andere verenigingen is er soms ook een ochtend-toss; ter overweging.
Maurits Sijtstra: om hierin keuzes te maken is het goed om eerst in kaart te brengen waarom
mensen hier lid zijn en waar behoefte aan is.
Reinou Anker-Sollie: wat bieden anderen verenigingen aan? Waar is behoefte aan?
Marius de Fielliettaz Goethart: je moet wel rekening houden met je financiële zekerheid. Als de
huidige leden ook een ander lidmaatschap zouden nemen, worden de financiën daardoor
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zwakker. Daar moeten we voor uitkijken.
Stef Huisman: het gaat ook om de identiteit van de vereniging die je uit wil stralen: een vereniging
met gezinskarakter of individueel.
Stef Huisman: verder is de wet de AVG sinds 1 mei 2018 geldig. Alle organisaties hebben er mee
te maken. We hebben een screeningstool van de NOCNSF gebruikt om te kijken of we eraan
voldeden. We hebben onder andere de toegang tot de ledenadministratie beperkt. Het KNLTBsysteem was ondertussen ook nog even uit de lucht, omdat er phishing mails verstuurd waren. Er
was toegang bij een aantal clubs tot de ledengegevens, maar niet bij onze club. Hierdoor konden
we alle ledenadministratie toegang gebruikers opnieuw aanmelden en dit leverde meteen een
opschoning op. We hebben een verwerkersovereenkomst opgesteld met de GTS. We hebben onze
privacyverklaring aangepast en er komt dus een nieuw aanmeldformulier. Daarnaast is er nog
een punt betreffende de nieuwsbrief. Het is eigenlijk een vereiste dat je mag zeggen dat je die wel
of niet wil ontvangen. Daar hebben wij een technisch probleem.
Freek Sollie: het is niet alleen een technisch probleem. Wij vinden eigenlijk ook dat onze
nieuwsbrief geen reclame is. Het gaat alleen over tennisactiviteiten en dan hoef je niet per se het
opt-uit beleid hoeft toe te passen.
Stef Huisman: We gaan straks met de tool proberen een AVG-proof verklaring te krijgen.
Niek Oostvogel: daaraan wil ik graag toevoegen dat de website heel onveilig is, want het is nog
steeds een http-website. Als je daar naartoe gaat, krijg je ook een melding dat het een onveilige
site betreft.
Freek Sollie: we kunnen kijken om het aan te passen naar een https-variant.
Hendrik Jan Neeb: en bij deze het verzoek aan de wintercompetitie commissie om niet alle
emailadressen te verspreiden.
5.

Update vervanging baan 1 – 4
Stef Huisman geeft een toelichting op het proces: dit was de grote gebeurtenis van het afgelopen
jaar: de aanleg van de nieuwe gravelbanen. We willen jullie graag vertellen hoe het proces
verlopen is, hier foto’s van laten zien en de financiële afhandeling bespreken.
Terugkijkend kunnen we een paar momenten onderscheiden die belangrijk zijn geweest. Op de
ALV vorig jaar hebben we in februari besloten verder te gaan met de gravelbanen. Toen was er al
discussie over de start van de aanleg. Starten voor de voorjaarscompetitie leek al niet meer
haalbaar vanwege de vorst. We hebben overleg gehad met Wijnbergen en toen is besproken om
de banen aan te gaan leggen in de weken na het open toernooi. In de week van het open toernooi
werden we echter gebeld door Wijnbergen dat ze niet konden beginnen, maar dat het een week
later zou worden. Dat was voor ons een probleem in verband met het 50+ toernooi eind augustus.
Ons is meermalen verteld dat de aanleg vier weken zou duren. In de periode van zes weken leek
dat dus een reële optie. We werden daarna opnieuw gebeld dat de start iets later zou beginnen;
we hebben toen de 50+ toernooicommissie al gebeld om hen op de hoogte te stellen van deze
rommelingen. We hebben nagedacht over de opties: accepteren dat we later beginnen met de
risico om in de knoop te komen met het 50+ toernooi, of na de najaarscompetitie in november de
banen aan te gaan pakken. De doorslag in deze afweging was voor ons dat er door Wijnbergen aan
ons verzekerd werd dat we het zouden redden voor het 50+ toernooi eind augustus. We hebben
hen laten weten dat het voor ons cruciaal was. Wijnbergen beloofde dat er werkzaamheden
parallel gedaan zouden worden en ze zijn ook op twee zaterdagen geweest. Toen besloten we
ervoor te gaan, in de verwachting en met de toezegging dat de banen op tijd klaar zouden zijn
voor het 50+ toernooi en we dat toernooi op de nieuwe banen zouden kunnen spelen.
Uiteindelijk bleek het langer te duren voordat ze begonnen. Ze zijn anderhalve week later
begonnen dan beloofd. Wat wij niet goed wisten, wat in elk geval niet goed gecommuniceerd is
door Wijnbergen, is dat het niet alleen om de periode van aanleg gaat maar dat de banen na
oplevering nog niet speelklaar zijn. Het duurt na de oplevering nog minimaal anderhalve week
voordat de banen klaar waren om op te spelen. Er moesten onder andere nog keuringen worden
gedaan door het keuringsinstituut kiwa. Toen wisten we dat het niet goed zou komen voor het
50+ toernooi. Het was heel erg fijn dat de commissie toen zei: dat vinden we niet leuk, maar we
gaan er wat van maken op de grasbanen. Uiteindelijk zijn de gravelbanen de eerste week van
september opgeleverd. Stef en Maarten hebben na oplevering nog een afspraak gehad met dhr
Barmentloo van Wijnbergen. We hadden een vervelende nasmaak over hoe het verlopen was. In
het gesprek hebben we waardering uitgesproken voor de medewerking van Wijnbergen en ze
hebben goed werk afgeleverd, maar we hebben vooral gepraat over de communicatie. Hoe het
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kon dat we elkaar niet hebben begrepen. Wij dachten dat de banen klaar waren als ze opgeleverd
werden, terwijl de bouwers al wisten dat dat niet zo zou zijn. Tijdens het gesprek bleek ook dat de
wachtperiode niet in de offerte heeft gestaan; dit was door ons niet terug te vinden. De
banenbouwer zei dat ze er vanuit gingen dat wij dat wel wisten. Echter een vereniging doet dit
maar één keer in de twintig jaar. De banen zijn kwalitatief goed aangelegd, maar we hadden graag
gezien dat er in de offerte en in de communicatie duidelijk aangegeven zou zijn dat opleveren niet
hetzelfde is als speelklaar zijn. Dat was bij ons problematisch. We hadden dit probleem ons
anders al eerder kunnen realiseren. Misschien hadden we dan wel dezelfde beslissing genomen,
maar dan waren we in elk geval beter geïnformeerd geweest.
Ben Hanewinkel: de banenbouwer wist hoe belangrijk dat toernooi voor ons was en wist ook op
welke datum het gespeeld zou worden. Hij had toch na kunnen denken dat de banen dan dus
bespeelbaar moesten zijn. Hij had dan toch kunnen en moeten zeggen dat dat niet zou gaan
lukken.
Kit Kegelaar: de banenbouwer was blij dat hij de opdracht binnen had.
Ben Hanewinkel: mijn gevoel zegt toch dat hij het wist.
Stef Huisman: dat denken wij ook.
Henk Huberts: hij had het moeten weten en moeten communiceren. Ik wil nog graag een
compliment geven. Het bestuur heeft de gehele vereniging goed meegenomen in de keuze voor de
baansoort. Dat was correct en netjes. Er ligt een heel mooi resultaat, echt verdomd mooie banen.
Als je nu terugkijkt op het grijze, vale canada tenn, dan is dat een wereld van verschil op de baan.
Kijkend naar het gehele proces, is het heel vervelend voor het 50+ toernooi, maar het resultaat is
fantastisch. Over het geheel, bedankt aan het bestuur; goed gedaan!
Ronny de Heus geeft een toelichting op financiële situatie: de gravelbanen hebben nu een
boekwaarde van €64.500. Ik heb een uitsplitsing gedaan met de onderzoekskosten van kiwa en
Antea, van €3000. We hadden een hoofdsom afgesproken van €121.000 inclusief de hekken. Er
kwam een meerwerk rekening achteraan van €5.800. We hebben Mulder loonbedrijf
ingeschakeld om de gehele bestrating opnieuw aan te leggen en de waterpunten moesten
verplaatst en vernieuwd worden. Dit heeft ook €11.500 gekost. We hadden €39.500 aan subsidie
gekregen van de gemeente Groningen en we hebben een opname uit het fonds Groot onderhoud
gedaan van €45.000. De banen hebben uiteindelijk €121.000 + €5.800 + €11.500 gekost.
Theo Henk van Oosten: wat was het meerwerk?
Maarten Neeb: we hadden een oud drainagesysteem, waarvan het onduidelijk was of we het
konden hergebruiken of niet. Als het vervangen moest worden, kwamen die kosten erbij. Ook
hebben we als voorbereiding alvast een leiding onder de parkeerplaats aangelegd. Als daar ooit
water nodig is, ligt daar alvast een waterleiding.
Willem ten Napel: het bedrag van Mulder loonbedrijf valt me een beetje tegen.
Maarten Neeb: ze hebben alle voetpaden weer netjes aangesloten. Achter bij baan 3 en 4 is het
ook helemaal netjes gemaakt, want dat lag scheef. Ron baan 4 is het pad helemaal opgehoogd,
want de baan is daar omhooggekomen. En er is een nieuw waterpunt aangelegd tussen baan 2 en
3. Alle waterpunten moesten van de baan af om weer goedkeuring te kunnen krijgen.
De vergadering wordt geschorst om 21.33 uur
De vergadering wordt heropend om 21.43 uur
6.

Financieel jaarverslag 2018
Ronny de Heus licht het financieel verslag toe: we hebben een positief resultaat behaald van
€12.038. De belangrijkste afwijkingen zal ik benoemen. De opbrengsten vanuit de kantine zijn
netto €9.000 hoger dan begroot en ook de omzet is hoger, want vrijwilligers zijn heel efficiënt
ingezet dus er waren minder kosten voor inhuren van personeel. De inkomsten van contributie
zijn €2.600 lager uitgevallen, vanwege de verschuiving van senior- naar jeugdleden. Mogelijk is
de begroting van de contributie iets te enthousiast geweest.
De werkelijke kosten van dit jaar zijn €4.700 lager uitgevallen dan begroot. Er is een overschot op
huur van de grasbanen van €1500, omdat de rekening vorig jaar nog niet ontvangen was en er
een bedrag gereserveerd was. Uiteindelijk was de daadwerkelijke rekening lager dan het
gereserveerde bedrag. Ook hebben we een teruggave van de energieleverancier gehad. Er bestaat
ook een overschot op de TC vanwege een aflopende afspraak met de GTS om selectiegroepen in
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de trainingen klein te houden zodat er een gelijkwaardig niveau in de groep ontstond. Er is ook
geld overgebleven bij de jeugd- en de baan en gebouwencommissie. We hebben de begroting
overschreden bij bestuurskosten, verzekeringen, exploitatiekosten en rente- en bankkosten.
Theo-Henk van Oosten: wat wordt er bedoeld met de bankkosten?
Ronny de Heus: de club app brengt een bedrag in rekening voor elke automatische incasso.
Betalingen via ideal kosten ook geld. Deze kosten zaten eerst bij het contract van de bank in. Nu
loopt het via de club app en daar zijn de kosten iets hoger.
Marius de Fielliettaz Goethart: is het dus voordeliger als je de contributie in één keer betaalt?
Ronny de Heus: ja voor de vereniging wel.
Ronny de Heus: het liquiditeit saldo is nu €7.689, dat is een afname van €52.000. De Canada tenn
banen zijn volledig afgeschreven. De gravelbanen hebben een boekwaarde van €64.500 en het
voorstel is om de gravelbanen lineair af te schrijven in 15 jaar.
Joep Staats: als we €64.500 lineair gaan afschrijven, dan is er toch te weinig geld om nieuwe
banen te financieren over 15 jaar?
Ronny de Heus: in 20 jaar heb je dan ruim €80.000. Dat is inderdaad weer te weinig. Dit probleem
hebben we deze keer met obligaties opgelost. Ik heb de afschrijving gedrukt door een opname uit
het fonds groot onderhoud te doen. Anders hadden we €40.000 meer af moeten schrijven. Er zijn
veel vaste kosten elk jaar en de begroting kan niet sluitend gemaakt worden als er zo’n groot
bedrag afgeschreven moet worden elk jaar. Tegen die tijd kunnen we vast weer een creatieve
oplossing zoeken om de nieuwe banen te financieren.
Maarten Neeb: over 15 jaar hoeft alleen de toplaag vervangen te worden.
Ben Hanewinkel: moet je niet afschrijven op de werkelijke waarde van de banen? Nu heb je de
boekwaarde van de banen gecorrigeerd met de subsidie en de opname uit het fonds groot
onderhoud. Kan je niet de werkelijke waarde van de banen nemen en dan de periode langer dan
15 jaar maken? Het lijkt me niet goed om te corrigeren met de subsidie, want dat is eenmalig.
Kit Kegelaar: misschien krijgen we tegen die tijd wel weer een subsidie.
Ronny de Heus: boekhoud-technisch gezien mag je subsidie wel in mindering brengen op de
aanschafprijs.
Ben Hanewinkel: maar voor vervanging van de banen over 15 jaar moet je dan weer het geld op
tafel leggen.
Marco Steenbeke: je hoeft dan niet de drainage etc. te vervangen.
Ronny de Heus: ik kan de afschrijftermijn verlengen en dan de banen voor een groter bedrag op
de begroting zetten, maar het fonds groot onderhoud is hier wel voor bestemd. We hebben de
gemaakte winst van de afgelopen jaren met deze bestemming in dit fonds gestopt.
Ben Hanewinkel: kan je met deze begroting ervoor zorgen dat dat Joep over 15 jaar nog steeds
kan tennissen?
Christa Nagel: de afschrijving van de banen was vorig jaar veel groter.
Ronny de Heus: ik heb het laatste deel van de canada tenn banen toen versneld afgeschreven. Het
afschrijfbedrag nu zit iets onder de reguliere afschrijving bij gravelbanen. Daar heb ik het
ongeveer naar toe gebracht.
Henk Huberts: als we over 15 jaar nieuwe banen willen, dan heb je met deze afschrijving dus
maar de helft van het geld tegen die tijd.
Willem ten Napel: maar dan heb je ook minder geld nodig om alleen de toplaag te vervangen.
Henk Huberts: dan is dit dus geld reserveren om alleen de toplaag te kunnen vervangen. Ik snap
dat je een sluitende begroting op wil stellen, maar we willen als vereniging ook graag een langetermijnplan zien, met bijvoorbeeld een oplopende afschrijving.
Stef Huisman: dat is een goed punt om mee te nemen voor volgend jaar.
Ronny de Heus: er is nu nog geen investeringsbegroting voor de komende 25 jaar. Er zijn
verschillende wensen door de leden uitgesproken, zoals het aanpassen van de doucheruimte. Die
investeringen gaan we de komende tijd bekijken, wat er mogelijk is en wat niet en welke
financiële middelen daarvoor nodig zijn. We zullen zo’n investeringsplan op de volgende ALV
presenteren.
Ben Hanewinkel: nu wordt er te weinig afgeschreven voor de langere termijn.
Stef Huisman: we zullen deze opmerkingen meenemen en volgend jaar opnemen in de begroting.
Theo-Henk van Oosten: zijn er nog dingen waar we geld op kunnen besparen of moet ik dat aan
de baan- en gebouwencommissie vragen?
Stef Huisman: we proberen zo zuinig mogelijk te zijn.
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Willem ten Napel: in electra gebruik merk je het al.
Ronny de Heus: in 2015 was het verbruik 28000kWh en in 2018 zaten we iets onder de
220000kWh.
Willem ten Napel: misschien kan het adequaat uitzetten van de lampen nog meer verbetering
brengen.
Ronny de Heus: dat is iets waar de slimme kantine commissie druk mee bezig is.
Reinou Anker-Sollie: of als er twee groepjes gaan tennissen, dat ze dan niet op baan 4 gaan spelen.
Stef Huisman: er is inderdaad nog winst te behalen in baanmanagement.
Ger van Lier: misschien kunnen er sensoren worden geplaatst, dat als er vijf minuten niets
beweegt, dat de lampen dan uitgaan.
7.

Verslag kascommissie
Kit Kegelaar en Hans Burgerhof hebben afgelopen jaar in de kascommissie plaatsgenomen.
Hans Burgerhof geeft een toelichting: de kascommissie stelt voor decharge te verlenen aan de
penningmeester. De financiële situatie over het jaar 2018 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 2018 te dechargeren.
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld, en de penningmeester wordt
voor boekjaar 2018 door de vergadering gedechargeerd.
De kascommissie voor 2019 zal weer bestaan uit één bestaand en één nieuw lid. Kit Kegelaar is
het gaande lid en Hans Burgerhof zal opnieuw in de kascommissie plaatsnemen. Johnny Riekert
wil hem daarbij wel ondersteunen.
Hans Burgerhof en Johnny Riekert worden door de vergadering in de kascommissie voor 2019
benoemd.

8.

Begroting 2019
De begroting voor 2019 ligt ter goedkeuring aan de vergadering. Ronny de Heus geeft een
toelichting bij de begroting: we hebben een sluitende begroting opgesteld en geen
contributieverhoging doorgevoerd. Het begrote bedrag voor de inkomsten vanuit de contributie
heb ik wel iets verlaagd, vanwege het lagere aantal seniorleden. De netto-inkomsten van de
kantine zijn iets verhoogd, want we zitten de afgelopen jaren steeds boven de €20.000. Echter zijn
we voor 1/3 van de omzet afhankelijk van het Starkenborgh open toernooi, dus we blijven
voorzichtig. Hierin willen we de gravelbanen dus in 15 jaar lineair afschrijven. Mogelijk dat we
daar aanpassingen in gaan maken in het lange-termijnplan. Het budget voor de baan- en
gebouwencommissie is verhoogd vanwege de vernieuwing van de sproei-installatie die er dit jaar
aankomt.
Marius de Fielliettaz Goethart: hoe zit het met het aantal leden aan het begin en aan het eind van
dit jaar?
Ronny de Heus: qua seniorleden zijn we van 420 naar 380 gedaald, maar de aanwas van het
lopende jaar komt daar nog bij. En we hebben nu 120 jeugdleden.
Ronny de Heus: het lage Btw-tarief is verhoogd van 6 naar 9%. We hebben het er in het bestuur
over gehad. Ik heb geadviseerd deze verhoging niet door te voeren in de kantineprijzen. Er wordt
40% van de kantine-inkomsten omgezet in het lage tarief. Het kost ons €450 om het niet door te
berekenen. Aangezien we dichtbij het bedrag komen wat we als vereniging maximaal mogen
omzetten zonder Btw-plichtig te worden, is dit een ingecalculeerd verlies.
Ronny de Heus: ter financiering van de banen hebben we obligaties uitgeschreven voor een
totaalbedrag van €18000. We hebben een aflossing van 20% afgesproken, dus dat is de minimale
aflossing die we nu ook gaan doen. We zullen vier obligaties uitloten en terugbetalen. We kunnen
dan eerst weer een jaar sparen en mogelijk de rest daarna ook aflossen. Deze loting zal
plaatsvinden tijdens de vergadering.
Marco Steenbeke: misschien zijn er liefhebbers die het geld terug willen hebben?
Ronny de Heus: daar heb ik niks over gehoord.
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Stef Huisman: daar kon je niet op intekenen.
Obligatienummers 3 – 9 – 12 – 18 worden uit de loting getrokken.
Ronny de Heus: deze vier obligaties zullen worden uitbetaald.
Joep Staats: ik mis de duurzaamheid in de begroting van de vereniging. We hebben veel ruimte
voor zonnepanelen op het dak van de kantine en nog steeds een flink stroomverbruik. Vanuit
Groningen woont slim zijn er veel subsidies beschikbaar.
Maarten Neeb: er is nog steeds de wens om zonnepanelen op het dak te leggen. Er was een
regeling dat je 30% subsidie kon krijgen op energiebesparende maatregelen. Daar hebben we de
verlichting en het dubbelglas mee aangekocht. Nu zijn de regels veranderd. Je moet nu minimaal
€20.000 uitgeven om die 30% subsidie te krijgen. Dat bedrag kunnen we nu niet uitgeven, dus nu
is het minder gunstig om het te gaan uitgeven.
Joep Staats: is er nog mogelijkheid tot rijkssubsidie of een gemeentesubsidie?
Maarten Neeb: ik kan er niets over vinden.
Niek Oostvogel: we proberen wel duurzaamheid te vergroten in de slimme kantine.
Ronny de Heus: er is nu weinig financiële speelruimte. We willen verduurzamen en de toiletten
aanpakken en nog meer dingen. Aan de hand van wensen van de vereniging kunnen we een
investeringsbegroting maken voor de komende jaren. Op de volgende ALV komt dit terug.
Kit Kegelaar: de gemeente Groningen heeft een duurzaamheidslening, misschien kunnen jullie
kijken of je daar ook als vereniging aanspraak op kan maken? Of als gezamenlijke verenigingen
een beroep op die subsidie doen, door samen tot het bedrag van €20.000 te komen?
Stef Huisman: bedankt voor de goede suggestie, we zullen het meenemen.
De begroting voor 2019 wordt door de vergadering vastgesteld.
Stef Huisman bedankt de vergadering voor het vertrouwen in deze begroting en in de
penningmeester.
9.

Bingo
Bert van Zoggel: er is een drietal prijzen te vergeven. Er zijn 50 mensen die een nieuwe pasfoto
hebben ingeleverd. Door middel van de bingo worden de prijzen verdeeld.
Mariet Visser wint de hapjes schaal; Rianne Durkstra wint de tennisclinic van 1,5 uur voor 4
personen en Mariet Eppink wint het nieuwe Van Starkenborgh tennisshirt. Ik zal de deelnemers
mailen die hebben gewonnen.

10. Voorstel “(Op weg naar) een rookvrij park”
Stef Huisman: vorig jaar hebben we hier uitvoerig over gesproken. Toen was het een voorstel
voor een rookvrij park en hebben we gezegd: op dit park liever niet roken. Dit was een
gewenningsperiode voor de leden en bezoekers op ons park, of beter gezegd een
ontwenningsperiode. In 2019 willen we het park omzetten naar een geheel rookvrij park. Het
bestuur wil hierbij voorstellen om het park tot een rookvrij park om te zetten met een paal waar
gerookt mag worden op de parkeerplaats.
Lisa Steenbeke: de parkeerplaats is deels naast baan 7.
Stef Huisman: de paal komt in de hoek.
Niek Oostvogel: hoe ga je om met elektronische sigaretten?
Christa Nagel: dat is een reële vraag, want afgelopen jaar hebben we die discussie gehad over een
wolken verspreidende elektronische sigaret.
Niek Oostvogel: de wolk is niet schadelijk, maar het beeld is hetzelfde.
Stef Huisman: we gaan het rookvrije park uitstralen. Mensen die een sigaret opsteken kunnen we
erop wijzen dat dit een rookvrij park is. Langzaam moet er dan een cultuurverandering komen.
Nu was het liever niet roken en straks worden we niet-roken.
Christa Nagel: dus inclusief e-sigaretten. Dan is het helder. En dan nog de vraag, in hoeverre voelt
iedereen zich geroepen om anderen aan te spreken? Sommige mensen doen dat makkelijker dan
anderen. Als de afspraak duidelijk is, is er geen discussie.
Stef Huisman: het wordt normaal en het wordt gemeengoed. Steeds meer verenigingen doen het.
Joep Staats: landelijk worden de sportparken rookvrij en gemeenten gaan het ook willen.
Marius de Fielliettaz Goethart: nu is het landelijk beleid nog om het aan de verenigingen zelf over
te laten.
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Stef Huisman: je kan mensen vragen ergens anders te roken, omdat we een rookvrij park zijn en
mensen er last van hebben.
Ronny de Heus: het is een bewuste keuze om de rookpaal op de parkeerplaats neer te zetten en
niet bij de ingang.
Ger van Lier: of een gedoogpaal op de plek van de oude minibaan?
Kit Kegelaar: wat is de ingangsdatum? Hoe doen we het tijdens het open toernooi?
Stef Huisman: we gaan bordjes maken en als de bordjes hangen, is dat het moment dat het
rookvrije park ingaat. Ook tijdens het toernooi moeten we de mensen erop wijzen en vriendelijk
verzoeken niet te roken, want dat is hoe we ons park willen hebben.
Marco Steenbeke: en hoe zit het met de BBQ?
Stef Huisman: voor zover ik weet is er geen landelijk anti-BBQ beleid.
De vergadering gaat akkoord en het voorstel wordt unaniem aangenomen.
11. Benoeming Erelid
Stef Huisman geeft een toelichting bij dit agendapunt: het zijn de mensen op de achtergrond die
belangrijk zijn voor de vereniging. Leden die niet in het bestuur zitten, maar toch heel veel doen.
Verenigingen draaien op mensen die langdurig taken doen. Johan is 22 jaar ledenadministrateur
geweest. Dat is heel bijzonder en heel waardevol. Mensen zoals Johan die een vereniging zoals de
onze dragen. In de periode 1996-2018 heeft Johan de ledenadministratie gedaan. Systeemkaartjes
werden vervangen door de computer. Johan heeft dit opgezet en de registratie verzorgd, en
afschrijvingen gedaan, ledenpasjes verzorgd en bestanden aangeleverd voor mailingen. Hij heeft
zich zo lang voor de vereniging ingezet. Bij deze wordt er voorgesteld om Johan Post te benoemen
als Erelid en Johan mag ook een bankje uitzoeken om het ‘Postbankje-bordje’ op te schroeven.
Er wordt door het bestuur aan de vereniging voorgesteld om Johan Post vanwege jarenlange inzet
voor de vereniging te benoemen tot Erelid.
Johan Post wordt als Erelid door de vergadering vastgesteld.
12. Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Willemien Kalteren treedt af als secretaris.
Stef Huisman bedankt Willemien Kalteren.
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 Stephanie Colenbrander in de vacature van secretaris te benoemen. De
vergadering gaat akkoord met de benoeming van Stephanie Colenbrander.
Stef Huisman verwelkomt Stephanie Colenbrander in haar functie als secretaris in het bestuur.
Ronny de Heus treedt af als penningmeester.
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 Ronny de Heus opnieuw in de vacature van penningmeester te benoemen.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Ronny de Heus.
Er is een vacature voor de functie van 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
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schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld.
Het bestuur stelt voor Frank Arents in de vacature van voorzitter TC en bestuurslid te benoemen.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Frank Arents.
Stef Huisman verwelkomt Frank Arents in zijn functie als voorzitter TC in het bestuur.
Stef Huisman bedankt Marius de Fielliettaz Goethart voor zijn interim inzet het afgelopen jaar.
Anne Marie van Zuilekom treedt af als voorzitter RC en bestuurslid.
Stef Huisman bedankt Anne Marie van Zuilekom.
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 Chris Kunst in de vacature van voorzitter RC en bestuurslid te benoemen.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Chris Kunst.
Stef Huisman verwelkomt Chris Kunst in zijn functie als voorzitter RC in het bestuur.
13. Rondvraag
Theo-Henk van Oosten: Hoe is het met exploitatie van de hal tijdens bepaalde tijden dat er minder
bezetting is? Smashing vraagt dan nog steeds de normale prijs. Ik weet niet hoe het contact is
tussen Smashing en de vereniging, maar zijn er misschien mogelijkheden zoals bij Kardinge met
een hoog- en daltarief? Nu is het best duur en dan gaan er misschien ook meer mensen gebruik
maken van de banen.
Stef Huisman: we hebben binnenkort overleg met Smashing, we zullen het meenemen.
Maurits Sijtstra: in Kardinge is het overdag €12.
Willem ten Napel: tijdens de commissie avond heb ik gemerkt dat de baanverlichting in de hal tot
middernacht aan stond. Wij betalen daar ook aan mee.
Maarten Neeb: we hebben vaker aangegeven bij smashing dat de tijden waarop de lampen aan en
uit gaan veel efficiënter kunnen.
Annemie Heesink: op zaterdag worden de lampen ingesteld omdat wij de hal dan huren.
Stef Huisman: we nemen het mee bij het overleg.
Henk Huberts: we hebben nu heel mooie banen, maar als ik over het fietspad langs het clubhuis
fiets, zie ik veel rotzooi achter de kantine. Het is geen gezicht bij de schuren.
Willem ten Napel: we hebben daar al veel oud ijzer weggehaald. Het begint weer vol te lopen.
Maarten Neeb: de schuren zelf zien er ook niet uit.
Willem ten Napel: het is een beetje een zooitje.
Henk Huberts: het is wel op te knappen.
Maarten Neeb: daar gaan we over nadenken voor de klussendag, goed punt.
Henk Huberts: ik meld me hierbij aan.
Lisa Steenbeke: er is contact opgenomen met Douwe Egberts over het oude koffiezetapparaat. Ik
vroeg mij af hoe het daarmee staat.
Stef Huisman: we hebben nog geen reactie gekregen. We gaan contact met ze opnemen.
Marco Steenbeke: hoe zit het nu met het onderhoud van de banen? Hoe vaak en hoeveel?
Maarten Neeb: we hebben overleg gehad met Wijnbergen over wat we moeten doen. Binnenkort
is er een cursus voor groundsmannen om de nieuwe technieken aan te leren. We hebben aan
Rieks aangegeven dat hij die cursus mag volgen, maar daar is nog geen actie op ondernomen.
Marco Steenbeke: misschien kunnen we er ook iets binnen de club mee doen? Zodat het van
tevoren duidelijk is wat er moet gebeuren, voorafgaand aan het seizoen. En dat er meerdere
mensen zijn die weten hoe het moet met de nieuwe banen, nieuwe apparatuur en nieuwe
technieken?
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Maarten Neeb: dat is een goede suggestie. Ik zal er over nadenken.
Theo-Henk van Oosten: bevindt zich er nog asbest in het clubgebouw?
Maarten Neeb: ja.
Theo-Henk van Oosten: volgens mij moet het voor 2024 uit de daken verwijderd worden; uit
wanden weet ik niet.
Maarten Neeb: het staat op de planning.
Reinou Anker-Sollie: in de tennismuur zit ook nog asbest.
Maarten Neeb: klopt.
Ger van Lier: uit het betoog van Ronny kwam al naar voren dat het ledental langzaam naar
beneden loopt. In het seniorenaantal is 10% afname te zien. Ik voer de ledenadministratie van de
jeugdleden in en daar is ook een gelijkblijvend aantal te zien. We dreigen het momentum te
verliezen en we komen langzaam in code oranje. We moeten oppassen dat we niet in code rood
komen. Als er minder leden zijn, gaan allerlei dingen wat minder goed. Ik wil het bestuur graag
meegeven om een werkgroep op te zetten voor actieve ledenwerving, voor 1 april. Want anders
verlies je weer een jaar. Het ledenaantal is nu net iets boven de 500 en volgens mij is het in jaren
nog niet zo laat geweest. Ik vind dat een punt van zorg.
Niek Oostvogel: als je kijkt naar de website, als niet-lid, staan daar veel dingen die bestemd zijn
voor leden. Wat je moet doen en waar je rekening mee moet houden; heel veel orders. Als niet-lid
wil je leuke dingen zien, activiteiten en foto’s. Er moet een leuke eerste indruk komen voor de
niet-leden, zonder het nieuws kwijt te raken op de website.
Willem ten Napel: het is ook goed om actief te werven. Een aantal jaar geleden werden er folders
rondgebracht met een aanbod; dat werkt ook.
Theo-Henk van Oosten: we hebben ook wel eens een dag georganiseerd en daar heel veel energie
in gestoken. Daar kwam toen weinig op af, dat is wel jammer.
Reinou Anker-Sollie: aan de andere kant van het kanaal worden nieuwe wijken gebouwd.
Stef Huisman: zijn er mensen in de zaal die mee zouden willen denken voor een korte, snelle
actie?
Theo-Henk van Oosten, Lisa Steenbeke, Niek Oostvogel, Ger van Lier en Stef Huisman melden zich
aan. Ze gaan met z’n vijf binnenkort om de tafel voor een actieplan.
Johan Post: flyeren heeft wel zin in de wijken hieromheen. Dat helpt mensen over een drempel
heen. Flyers zijn ook beter dan een advertentie, want de boekjes lezen de mensen niet. Een
gekleurd blaadje in de brievenbus valt op.
Maurits Sijtstra: het is dan ook goed om inzichtelijk te krijgen hoe mensen lid zijn geworden, of
dat via een flyer is geweest bijvoorbeeld. En om te weten waarom mensen weg zijn gegaan, en
waarom de mensen lid zijn; waarom ze kiezen voor deze vereniging. Dat is allemaal waardevolle
informatie als je leden wil gaan werven.
14. Sluiting
Stef Huisman bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Stef Huisman sluit de
vergadering om 22.36 uur.
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