Notulen Algemene Leden Vergadering
GTV Van Starkenborgh
Donderdag 13 februari 2020, 20.30 uur
Kantine van het clubgebouw.
1.

Opening en vaststellen agenda
Stef Huisman opent om 20.30 uur de vergadering. Er zijn minder dan 41, 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 20.31 uur. Stef Huisman verwelkomt alle leden, die gekomen zijn.
Er hebben zich acht personen afgemeld bij het bestuur.

2.

Mededelingen
a. Er gaat een presentielijst rond met het verzoek deze te tekenen.
b. Als er volmachten zijn, moeten deze ingeleverd worden bij de secretaris. Er is voor
aanvang van de ALV geen volmacht binnen gekomen.
c. De komende klussendag is op 14 maart 2020. We doen weer mee aan NLdoet.
d. Oproep voor de toss-organisatie. Er zijn nu twee mensen die de toss leiden. Er wordt
gevraagd of er meer mensen zijn die zich hiervoor willen opgeven. Wil je dit, dan kun je
dit doorgeven aan de RC.

3.

Notulen ALV d.d. 14 februari 2019
Anneke Sijbrandij: misschien is het een idee om voor de volgende commissiebedankavond ook de
mensen uit te nodigen die meehelpen klussen?
Stef Huisman: dit wordt volgend jaar meegenomen.
Anneke Sijbrandij: wat is er gedaan met de enquete onder de leden “Wat vind je leuk om te
doen?”.
Stef Huisman: bij het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden wordt dit opgenomen.
Reinou Anker-Sollie: de enquete is al gemaakt en wordt dit jaar rondgestuurd.
De notulen, opgesteld door Willemien Kalteren, worden goedgekeurd.

4.

Presentatie jaarverslag 2019 en vooruitblik 2020
Stef Huisman vertelt dat we dit jaar opnieuw een presentatie laten zien. We hebben het verslag
over 2019 in een prezi samengevat met nieuwe dingen en hoogtepunten van het afgelopen jaar.
 Commissiebedankavond
Er zijn circa 30 mensen die commissies bemensen. Een paar commissies zijn krap bemenst.
De KC bestaat nu uit drie mensen, er wordt gezocht naar nieuwe mensen.
 Rookvrij park
Er is nu circa een jaar een rookvrij park. Mensen die geen lid zijn, tijdens de competitie of het
toernooi, worden nog wel eens aangesproken op rookgedrag. Verder gaat dit goed.
 Laddercompetitie
Marius de Fielliettaz Goethart: de laddercompetitie was dit jaar voor het eerst. Bij de senioren
waren 62 deelnemers; bij de junioren is het niet van de grond gekomen. Er zijn twee
winnaars. Bij de heren is dit Marco Nijentap, bij de dames Quirien Rietema. Beide winnaars
krijgen een bos bloemen.
Voor komend seizoen blijven alle deelnemers staan.
Marius de Fielliettaz Goethart: er deden ook nieuwe leden mee. Waarschijnlijk is het nog één
seizoen gratis, daarna, vanaf 2021 wordt wellicht een kleine bijdrage gevraagd.
 Jeugd wintercompetitie
Maarten Neeb: deze wordt gespeeld in januari en februari en is een voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Het is altijd succesvol.
Marius de Fielliettaz Goethart: aan het voorbereidingstoernooi deden 90 deelnemers mee. Dit
toernooi is in maart.
 NLdoet klussendag
 Ger met pensioen
 Voorjaarscompetitie
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Marius de Fielliettaz Goethart: de voorjaarscompetitie zat vol. Er waren zo’n 200 deelnemers,
inclusief jeugd. Van de zaterdagteams zijn Gemengd 2 (17+) en Heren 5 kampioen geworden.
Van de zondagteams is Gemengd 2 kampioen geworden. Dit team is ook in het najaar
kampioen geworden.
Nieuwe groundsman
Maarten Neeb; vlak voor de competitie is Rieks gestopt als groundsman en is Jan van der
Laan begonnen als groundsman. Jan is al jaren groundsman bij GLTB en bij Kardinge. Hij is
eerst begonnen voor een jaar. In het algemeen zijn we tevreden, Binnenkort volgt een
gesprek met Jan over hoe het gaat.
Bernard van Dam: wordt in het gesprek meegenomen waarom banen nu niet bespeelbaar
zijn?
Anneke Sijbrandij: tussen baan 2 en 3 is het groen en achter de baseline zitten vaak kuilen.
Maarten Neeb: dit komt omdat er weinig wordt bijgevuld met gravel, Wat betreft mos/groen:
na de zomer kwam een nattere periode en de goot is niet op tijd geleegd waardoor water
bleef staan. Er wordt nu voor gezorgd dat dit beter zal gaan. Op plekken waar niet gesleept
wordt ontstaat eerder gras. Meer onderhoud van de groundsman is niet nodig.
Joep Staats: misschien een idee om leden hier op te attenderen?
Maarten Neeb: er hangt een bordje.
Piet Helmus: we moeten elkaar erop aanspreken dat de banen beter moeten worden
onderhouden.
Stef Huisman: we gaan ermee aan de slag.
Clubkampioenschappen
Marius de Fielliettaz Goethart: van de meer dan 130 inschrijvingen was meer dan 1/3 e jeugd.
Starkenborgh Open
BenK 50+ toernooi
Joep Staats: het was de tiende keer. Er waren 22 meer deelnemers dan vorig jaar.
Najaarscompetitie
Marius de Fielliettaz Goethart: deze competitie zat ook vol. Op vrijdag deden twee teams mee,
op zaterdag acht teams en op zondag ook acht teams. Drie jeugdteams zijn kampioen
geworden en één seniorenteam kampioen.
Stef Huisman: er zijn grenzen aan de groei. We moeten de hal erbij huren om competitie te
spelen, ook op de zondag. We zijn aan het nadenken over hoe we hier vorm aan geven. Het
park heeft beperkingen. We redden het dit jaar wel met aanmeldingen, vrijwel iedereen kan
competitie spelen.
Oude koffiemachine terug
Annemie: we hebben even een ander koffieapparaat gehad, die hadden we geleased. Dit
nieuwe apparaat nam veel ruimte in. DE bleek toch bereid het andere apparaat te repareren
en het oude apparaat staat er dus weer.
Weekend weg
Maarten Neeb: we zijn met 45 jeugdleden naar Schier geweest. De vraag is ook wel of dit in de
zomer kan maar dit laat de agenda niet toe.
Wintercompetitie
Chris Kunst: er bestond de mogelijkheid om twee extra dagen toe te voegen. Uit een enquete
is echter gekomen dat het bij het oude systeem blijft.
Jeugd oliebollentoernooi
Maarten Neeb: de inschrijving loopt terug en dit jaar was het dan ook één middag.
Verloop ledenadministratie GTV
Stef Huisman: Hoe ziet het ledenbestand eruit en hoe is de verdeling? Het beeld is dat veel
mensen van 45-65 jaar lid zijn en weinig mensen in de leeftijd van 20-45 jaar. Het blijkt
echter dat het ledenbestand in de leeftijd van 20-45 jaar groeit. Het aantal jeugdleden is
gestegen. Er zijn nu 150 jeugdleden en 420 seniorleden. T.o.v. van het landelijke gemiddelde
doen wij het beter in het aantal leden dat zich aanmeldt.
Onlangs hebben we een afspraak gehad met de accountmanager van de KNLTB.
Wij hebben een alles-in-1 concept voor de jeugd wat druk geeft op de banen en wij hebben
nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden.
Met een ledenaantal van 400/500 tot 900 zijn wij een grote vereniging en doen wij het goed.
In de toekomst ontstaan er mogelijk wel problemen wat betreft de competitie.
Willem ten Napel: huren wij nog banen tijdens de competitie? Hoe zit het met de kosten
hiervan?
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Marius de Fielliettaz Goethart: dit is bij de competitiebijdrage inbegrepen.
Ronny de Heus: de kosten zijn ca € 500,00 per seizoen om twee teams buiten ons park te
laten spelen. Marius de Fielliettaz Goethart dacht € 1.000,00 voor Winsum.
Stef Huisman: misschien gaat de jeugdcompetitie naar andere dagen/periode. De KNLTB kijkt
hier naar.
Het jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld.
Vooruitblik 2020
Stef Huisman: de ledenactie was goed voor naamsbekendheid maar heeft niet veel leden extra
opgeleverd. Stef Huisman geeft een toelichting op de volgende onderwerpen voor 2020.
 Barbon
Dit kost vereniging € 10,00 per lid. Er wordt nog gecommuniceerd hoe hier vorm aan wordt
gegeven.
Piet Helmus: we lopen ertegen aan dat we misschien genoeg leden hebben en nu proberen we
leden te lokken met de barbon. Is dit niet tegenstrijdig? Ook omdat jeugdleden meer
tennissen. Is het nodig dat we nieuwe leden werven? Anneke Sijbrandij is het hiermee eens.
Ronny de Heus: we hebben nog geen 700 leden zoals ook wel eens is voorgekomen.
Piet Helmus: soms is het gigadruk.
Ger van Lier: de druk op de banen is veel minder dan een aantal jaren geleden.
Johnny Riekert: misschien moet je een limiet stellen van bijvoorbeeld 520 leden.
Stef Huisman: we gaan dit met het bestuur verder bespreken.
 Starkenborgh Jeugdtoernooi
Dit jaar wordt een jeugdtoernooi georganiseerd, begin juni, voor de ranglijst,
 Open toernooi voor een goed doel i.s.m. andere verenigingen
Dit toernooi wordt met andere verenigingen georganiseerd, elke dag op een ander park. De
verenigingen die meedoen zijn: Cream Crackers, GLTB, SPR, TCTB (Ten Boer), L.T.C.
Hoogkerk en TSH (Haren).
Het inschrijfgeld zal niet hoog zijn. Deelnemers krijgen zo de kans meer te doneren.
 Jeugdbeleid
Stef Huisman: de subsidie voor extra lessen wordt afgeschaft. Dit geld zal nu op een andere
manier worden ingezet, nl door het organiseren van clinics en door het inschrijfgeld voor
toernooien voor de jeugd te betalen om de jeugd meer toernooien te laten spelen.
 Roeken verjagen
Er wordt een filmpje getoond waarin kinderen laten zien hoe zijn roeken verjagen.
Stef Huisman: er zijn ook een aantal seniorleden die zich hiermee bezighouden.
5.

Financieel jaarverslag 2019
Ronny de Heus licht het financieel verslag toe.
Er was een positief resultaat: € 8.208. De belangrijkste afwijkingen op de werkelijke opbrengsten
zijn:
- De hogere netto-opbrengsten van de kantine (€ 6.787). Dit komt door een hogere omzet en
het efficiënt inzetten van vrijwilligers. We zijn afhankelijk van het toernooi, zeker 1/3 e van de
omzet komt hier vandaan.
- Inkomsten uit contributie zijn € 63 hoger uitgevallen. Dit is inclusief € 2.948 hogere
afschrijving.
De werkelijke kosten zijn € 63 hoger uitgevallen dan begroot. De belangrijkste afwijkingen zijn:
- Hogere afschrijving op gravelbanen van € 2.948.
- Overschot op banen en gebouwen van € 3.233.
- Tekort op de jeugdcommissie van € 490. De boot en de fietshuur vielen duurder uit dan
voorgaand jaar.
- Overige exploitatiekosten zijn nagenoeg volledig conform begroting.
Het liquiditeitensaldo is toegenomen, van € 7.689 op 31 december 2018 naar € 29.689 op 31
december 2019. Dit is een toename van € 22.000.
De gravelbanen hebben in totaliteit een boekwaarde € 133.952. Subsidie en opname fonds groot
onderhoud zijn retrospectief gecorrigeerd en niet langer in mindering gebracht op de
boekwaarde van de banen.
Er is nu gekeken naar hoe lang de banen meegaan. Toplaag zou € 60.000 kosten, de afschrijving
hiervan gebeurt in 15 jaar. De onderlaag in 25 jaar.
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Reinou Anker-Sollie: als de toplaag om de 15 jaar moet worden vervangen en de onderlaag om de
25 jaar loopt dit niet gelijk.
Stef Huisman: dit zal dan gelijk worden getrokken.
6.

Verslag kascommissie
Hans Burgerhof en Johnny Riekert hebben afgelopen jaar in de kascommissie plaatsgenomen.
Johnny geeft een toelichting.
De kascommissie stelt voor decharge te verlenen aan de penningmeester. De financiële situatie
over het jaar 2019 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.
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld, en de penningmeester wordt
voor boekjaar 2019 door de vergadering gedechargeerd.
De kascommissie voor 2020 zal bestaan uit twee nieuwe leden. Ronny de Heus en Chris van
Malkenhorst geven aan dit wel te willen doen.
Bernard van Dam: wat gebeurt met overschot van € 29.000,00?
Ronny de Heus: dit komt ten goede aan het groot onderhoud.
Ronny de Heus en Chris van Malkenhorst worden door de vergadering in de kascommissie voor
2020 benoemd.

De vergadering wordt geschorst om 21.30 uur
Interactieve pauze
Het bestuur wil nadenken over nieuwe investeringen voor de toekomst en vraagt de aanwezigen
d.m.v. een mentimeter de mening over een aantal onderwerpen. Per onderwerp wordt aangegeven
hoezeer dit gewenst is en welke prioriteit dit heeft. De onderwerpen zijn sedum op dak kantine,
zonnepanelen op dak kantine, tennismuur vervangen, tennismuur verwijderen, baan 8 op plek van
de parkeerplaats, kleedkamers opknappen, overdekte bankjes bij baan 7, padel en vervanging
terrastafels.
Uit de peiling komt de volgende top 3 naar voren:
1. Zonnepanelen op dak kantine
2. Baan 8 op plek van de parkeerplaats
3. Vervanging terrastafels
De vergadering wordt heropend om 21.50 uur
7.

Begroting 2020
De begroting voor 2020 ligt ter goedkeuring aan de vergadering. Ronny de Heus geeft een
toelichting bij de begroting.
De begroting is sluitend. Inkomsten en uitgaven zijn in balans en de contributie blijft dan ook
gelijk aan die van vorig jaar, ondanks dat wij nogal afhankelijk zijn van de inkomsten van het open
toernooi. Dit laatste blijft een aandachtspuntje.
De gravelbanen kennen twee verschillende afschrijftermijnen. 25 jaar voor de onderlaag en 15
jaar voor de toplaag.
Er is een verschuiving in het budget van de TC naar Jeugdcommissie omdat het aantal jeugdleden
stijgt en omdat er ruimte is gekomen in het budget naar de TC i.v.m. aflopende afspraken met GTS.
Er is een verhoging in de post verzekering vanwege stijgende verzekeringslast. Dit jaar betalen
we 15% meer voor verzekeringspremie. Dit is een generieke verhoging.
Verder zijn er weinig bijzonderheden.
Er zijn obligaties uitgegeven voor drie jaar i.v.m. de aanschaf van de nieuwe banen. Nu is er meer
ruimte om obligaties uit te keren en het voorstel is dan ook om zeven obligaties uit te keren.
De begroting voor 2020 wordt door de vergadering vastgesteld.
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Stef Huisman bedankt de vergadering voor het vertrouwen in deze begroting en in de
penningmeester.
8.

Obligatielening
De obligatienummers 11, 7, 6, 16, 13, 5 en 10 worden uit de loting getrokken en deze zullen
worden uitbetaald.

9.

Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Frank Arents treedt af als voorzitter TC en bestuurslid. Omdat Frank niet aanwezig is wordt een
filmpje opgenomen door Quirien Rietema waarin Stef Huisman Frank wordt bedankt voor alles
wat hij gedaan heeft.
Ronny de Heus treedt af als penningmeester en Annemie Heesink treedt af als voorzitter
voorzitter KC. Stef Huisman bedankt Ronny de Heus en Annemie Heesink.
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 Johnny Riekert in de vacature van penningmeester te benoemen, Rogier
Andriessen in de vacature van voorzitter KC en Marius de Fielliettaz Goethart in de vacature van
voorzitter TC. De vergadering gaat akkoord met deze drie benoemingen.
Stef Huisman verwelkomt in het bestuur Johnny Riekert in zijn functie als pennningmeester,
Rogier Andriessen in zijn functie als voorzitter KC en Marius de Fielliettaz Goethart in zijn functie
als voorzitter TC.

10. Rondvraag
Bauke Koning: kan ik op zaterdag en zondag spelen of zijn de banen dan bezet i.v.m. de
competitie?
Stef Huisman: overdag zijn banen bezet, ’s avonds zijn er misschien wel banen maar dan vanaf
ongeveer 19 uur.
Bauke Koning: op de grasbanen staat de verlichting aan op de grasbanen. Kan hier geen
ledverlichting komen?
Maarten: dit is destijds berekend en omdat ze te weinig branduren hebben t.o.v. de lampen op de
gravelbanen kon het destijds niet uit maar we kunnen het nog een keer bekijken want de lampen
zijn misschien wel goedkoper.
Willem ten Napel: is de laddercompetitie ook voor dubbelteams?
Marius de Fielliettaz Goethart: dubbels zijn moeilijker te plannen en we zijn bang dat het dan vast
loopt.
11. Sluiting
Stef Huisman bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Stef Huisman sluit de
vergadering om 22.05 uur.
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