
 
Verslag Algemene Ledenvergadering Heb Durf op 14 
maart  2012. 
Aanw: 45 leden 
Afwezig met bericht: P. Sijmons, Graciëla Bührs, Cor en Mirjam van Beek, Ad Slik, Aline 
Dral, Henk Olyrhook, Linda Straetemans, Clemens Beutick, Marieke Prins en Katinka 
Waaijer. 
 
 
1. Opening/mededelingen en ingkomen stukken ALV: 
  
Ongeveer om 20.00 uur opent voorzitter Anneriek Verhoef de vergadering. Verheugend is het 
feit dat na de inbraak de kluis uiteindelijk weer op z’n plek hangt, dat we weer op de banen 
kunnen na veel vorst en dat het contract met Anjoy voor twee jaar is verlengd. 
Cynthia Wooter heeft de taak van TC voorzitter neergelegd. Zij wordt enorm bedankt voor 
alles wat zij in die jaren voor de club heeft gedaan en wat zij als lid van de kantinecommissie 
nog allemaal gaat doen. Bloemen en een bon laten zien dat we haar dank verschuldigd zijn. 
Winfred Martens zal haar taak als voorzitter TC overnemen. 
Dit brengt onze voorzitter op het punt dat we dit jaar te maken krijgen met veel vrijwilligers, 
die er na een lange periode mee gaan stoppen zoals de voorzitters van de kantine- en 
jeugdcommissie, de hele evenementencommissie en een lid van de redactiecommissie. We 
merken dat de kring van vrijwilligers steeds kleiner wordt. Vandaar ook de tekst bij de 
uitnodiging voor de ALV en het vermelden van een link en als je daarop hebt geklikt dan kon 
je zien wat een vereniging zou moeten zijn en wat een ieders rol daarin is. Het is voor de hele 
vereniging een must om ervoor te zorgen dat we met vrijwilligers kunnen blijven draaien en 
dus noodzakelijk dat alle vacatures ingevuld zullen gaan worden. 
Op dit moment hebben we 514 leden. Het bestuur wil dat ook de groep 65+ kantinediensten 
overdag gaat draaien en dat het aantal kantinediensten van 2 naar 3 maal per jaar zal gaan(ook 
’s winters, in het weekeinde, toernooien en competitie) 
 
2.Verslag ALV 2011: 
Rob de Smalen vraagt naar de contributieverhoging, omdat in het verslag staat dat deze 10% 
zou gaan bedragen maar dat de verhoging nu hoger uitkomt. Het bestuur antwoordt dat een 
verhoging gezien de begroting en het aantal leden noodzakelijk is en de verhoging daarom 
iets hoger is dan 10%. Ondanks deze verhoging zijn we nog steeds erg goedkoop in onze 
regio. 
Vervolgens kwamen er diverse vragen i.v.m. plannen voor het volgend jaar. Daarbij kwamen 
verschillende communicatiestoornissen tussen de leden van de Gouden Ploeg (GP) en het 
bestuur enerzijds en anderzijds binnen de GP zelf en de voorzitter van de 
onderhoudscommissie aan het licht. Deze laatste meldde dat hij van een mail van de GP aan 
het bestuur niet op de hoogte was. Dat is voor het bestuur de reden geweest om de mail van 
leden van de GP voor de ALV niet te behandelen, maar een aparte vergadering met deelname 
van het DB en afgevaardigden van de GP te beleggen met als doel de communicatie te 
verbeteren en duidelijke afspraken te maken. 
Het verslag van de ALV 2011 wordt vervolgens goedgekeurd. 
 
 
 



 
 
3.Financieel jaarverslag 2011: 
 
Penningmeester Bert Prins meldt dat het financiële resultaat over 2011 ongeveer 200,= Euro 
hoger is uitgekomen dan de begrote 1050,=. De vereniging kon daardoor ruim voldoen aan de 
aflossingsverplichtingen over 2011. Vorig jaar nog werd de verwachting uitgesproken dat de 
resultaten licht positief zouden zijn de komende jaren, maar nu plaatst Bert daar toch 
kanttekening bij door een teruglopend aantal leden, teruglopende sponsor- en kantine-
inkomsten. Natuurlijk hebben de inbraken ook extra kosten met zich mee gebracht. 
Belangrijke extra-uitgaven waren voor de uitbreiding van de fietsenstalling, energie, kantine, 
projecten en onderhoud. 
Leo Verhoef geeft aan dat er een thermostaat bestaat die detecteert, waardoor je onnodig 
stoken verkomt. 
De vraag wordt gesteld waarom de schoonmaakkosten onder de kantine vallen, waardoor er 
een vertekend beeld ontstaat over de inkomsten. 
Het financiële jaarverslag krijgt instemming van de ALV. 
 
4.Kascommissie: 
 
Mede namens Hanneke van Dusseldorp doet Eric Hafkamp verslag van de bevindingen van 
de kascommissie. Eric bedankt de penningmeester maar geeft aan dat de penningmeester te 
vaak voor verrassingen komt te staan w.b. bepaalde uitgaven. Het is van groot belang dat 
uitgaven van te voren met de penningmeester worden besproken. Dat vraagt discipline, zodat 
er geen grijs circuit ontstaat. Na de vraag van Leo Verhoef over hoeveel het dan gaat blijven 
we van mening dat een discipline noodzakelijk blijft om de financiële zaken beheersbaar te 
houden. De ALV verleent de penningmeester décharge. 
 
5.Contributieverhoging: aangenomen met drie tegenstemmers. 
 
 
6.Begroting 2012 en plannen: 
 
-kantine-inkomsten: leden(invallers) hebben recht op één consumptie per kantinedienst. De 
praktijk leert dat door slordigheid daarmee de club inkomsten misloopt. 
-begroting: geen rekening gehouden met contributieverhoging. 
-diverse baten: afkoop kantinedienst, beperkte sponsering en boetes. 
-sponsering: 4 winddoeken gaan geplaatst worden. 
-banenonderhoud: we zitten vast aan het onderhoudscontract met Arcadis en we gaan met de 
groundsman in overleg over takenpakket. 
Vraag: hoeveel geld is er voor beveiligingproject van de gemeente? 2000,= Euro. 
Vraag Rob de Smalen: waarom te verwachten hogere lasten voor energie en water niet 
begroot. Wordt toegezegd. 
Vraag Joop Verkerk: introductiepasjes moeten na één dag geblokkeerd kunnen worden. 
 
 
 
 
 



 
 
Henk Clausen pleit voor een camera bij de deur om de laatste die afsluit te kunnen checken. 
Rob de Smalen geeft aan dat als het elektronisch toegangssysteem en de keukenrenovatie niet 
in gang worden gezet er geld genoeg overblijft en de contributie niet verhoogd hoeft te 
worden. Het bestuur geeft als antwoord dat zij het prioriteitenlijstje heeft opgesteld.  De 
keukenrenovatie is in 2011 als 2e prioriteit door het bestuur aangegeven en zal een 
gedeeltelijke renovatie betreffen, waarvoor een commissie aan het werk is. 
Simon Goede wijst op Ko Floor die wellicht nuttig kan zijn. De werkgroep maakt gebruik van 
Maarten Hartkamp(architect) en Clemens Beutick(aannemer) voor advies. 
Han Daniëls (werkgroep elek. toegangssysteem) geeft uitleg over het eventueel aan te 
schaffen elektronisch toegangssysteem. Het systeem maakt de toegang tot ons park en het 
clubhuis mogelijk met de tennispas. Door dit systeem zijn de vele problemen met de sleutel 
voorbij en zwartspelen wordt minder eenvoudig. Het bestuur had dit systeem bovenaan het 
prioriteitenlijstje gezet. De werkgroep doet binnenkort een aanbeveling aan het bestuur of dit 
systeem haal- en betaalbaar is. 
Henk Clausen geeft aan dat hij de bezwaren van de GP kenbaar wil maken en Fup Hulst 
vraagt nogmaals of het bestuur de mail aan de ALV wil voorlezen. 
Het bestuur geeft nogmaals aan (zie hiervoor bij punt 2) dat overleg met de GP over plannen 
en uitvoering en de communicatie hierover binnenkort zal plaatsvinden.  
 
 
7.Rondvraag en sluiting: 
 
-Erik Hafkamp: hij doet een voorstel om niet meer gebruikte zaken in een veiling te verkopen 
om de inkomsten van de club te vergroten. Hij brengt een boek in die 15,= euro oplevert. 
Eric zal zelf als veilingmeester gaan fungeren. We wachten af. 
-Fred Schouten: hij doet de aanbeveling, om de inkomsten te vergroten, om over te gaan op 
terrasverwarming en overkapping. Daarnaast pleit hij voor een eenvoudig koffiezetapparaat. 
-Simon Goede: geeft aan dat de actie van 2 jaar geleden op 30 april nieuwe leden heeft 
opgeleverd en hij pleit voor dergelijke acties en herhaling. Het bestuur geeft aan dat daar ook 
de vrijwilligers voor moeten zijn die dat willen oppakken, want de tijd die het bestuur heeft 
voor extra activiteiten is beperkt. 
Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
Han Daniëls, secretaris. 
 
 


