
 
 
Verslag Algemene ledenvergadering Heb Durf op 6 maart 2013: 
 
Aanwezig: 28 leden Afmeldingen ontvangen van: Fup Hulst, Koen Rose, Katinka 
Waaijer, Nico de Boer, Henk Eikema, Rob en Graciela Buhrs, Marieke Prins, Stef 
Bloem, Anne Bloem en Leo Verhoef. 
 
 
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken: 
    Anneriek Verhoef heet iedereen van harte welkom op deze ALV. Het zijn een 
    beetje kampeerachtige omstandigheden veroorzaakt door de verbouwing van de 
    keuken. Noodzakelijke mededelingen zijn er vooraf niet. 
    Anneriek brengt een mail als ingekomen stuk naar voren. Sandra Krens vraagt  
    om het afschaffen van de regel dat jeugdleden na 20.00 uur niet meer mogen  
    spelen, omdat zij als ouders die overdag werken, nooit met hun kinderen ’s avonds 
    kunnen tennissen. De regel bestaat omdat jeugdleden overdag kunnen spelen en 
    ze betalen ook minder. Wanneer jeugdleden ’s avonds spelen levert dat uitsluitend 
    problemen op in de praktijk wanneer het druk is, anders wordt het gedoogd. In de  
    statuten en het huishoudelijk reglement staat niets beschreven over de regel t.a.v. 
    de speeltijden van de jeugd. Anneriek zal de mail beantwoorden dat we de regel,  
    ook al staat deze nergens beschreven, zullen houden inclusief het gedoogbeleid. 
 
2. Verslag van 14 maart 2012:  geen vragen of opmerkingen dus goedgekeurd. 
 
 
3.Financieel verslag 2012: 
   Penningmeester Bert Prins weet te melden dat er een positief resultaat over 2012 
   geboekt is door de contributieverhoging, hogere kantine-inkomsten en sponsoring. 
   Vraag: of het specialistisch onderhoud voor 4 banen erin verwerkt is: nee 
   Vraag: worden de boetes geind? Ja, wanneer wij no-show doorkrijgen. 
   Vraag: hoge Bumarechten? Nog wel, konden wij niet onderuit. Is opgezegd. 
 
4 Kascommissie: Hanneke van Dusseldorp en Eric Hafkamp. 
   Deze commissie heeft geen onregelmatigheden aangetroffen. Het aantal losse  
   briefjes is nauwelijks meer aanwezig(opmerking gemaakt over boekjaar 2011). 
   Het is verheugend dat het voorspelde verlies is omgezet in winst. 
   De vergadering verleent de penningmeester décharge. 
   Opmerking Barry n.a.v. de sponsoractiviteiten: geen reclamedoeken meer op  
   de heg, want die gaat dood. Toegezegd. 
   Opmerking Rob de Smalen: geeft advies om inventaris op te nemen in de balans   
   zodat het beschreven staat en na calamiteiten makkelijker terug te krijgen is. 
   Volgens anderen valt het dan gewoon onder de inboedelverzekering en volgens 
   Simon Goede staat dat los van de balans, dus hoeft het niet. 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. Bestuur en commissies: 
    Het bestuur heeft afgelopen jaar veel tijd en energie moeten steken in het  
    invullen van vele opgevallen plekken bij diverse commissies. Richard  
    Hoogenboom en Lily Lambert hebben hun bestuursfuncties neergelegd en 
    daarnaast nog meer actieve vrijwilligers in diverse commissies. Uiteindelijk 
    is dat allemaal gelukt. 
    Het bestuur bedankt op gepaste wijze Lily en Richard voor werkzaamheden 
    voor  respectievelijk de JC en KC. 
    Als opvolgers zijn Arnoud Diemers(JC) en Gert Jan Kant (KC) naar voren 
    gekomen. Anneriek wenst  beiden en alle andere nieuwe vrijwilligers heel 
    veel succes. 
    In het kader van de bovengenoemde opvolgingsproblemen en het vinden van 
    vrijwilligers is het DB in zee gegaan met de KNLTB en een coach. Hij houdt zich 
     bezig met een programma voor het werven van vrijwilligers en het verdelen van  
     taken binnen een vereniging. Hij zal daarvoor trainingen geven aan een nog te  
     vormen commissie. 
     Cynthia noemt het damesgroepje van Kelly, Shannon, Nicole en Janine als 
     mogelijkheid. 
 
6. Elektronisch toegangssysteem en keukenrenovatie: 
    Deze twee zaken zijn vorig jaar in de plannen opgenomen. Het toegangs- 
    systeem is al gerealiseerd en de keukenverbouwing begonnen. 
    Een vrijwilligerscommissie is eind vorig jaar begonnen met de aanleg van 
    het nieuwe toegangssysteem. De commissie bestond uit Jan Rose, Gert Jan 
    Muller, Paul Band, Ron Lohmuller en Han Daniëls. Zij hebben heel veel vrije  
    tijd gestoken in het aanleggen van dit systeem en worden daarvoor door 
    onze voorzitter bedankt. 
    Het begrote bedrag voor dit systeem is wat overschreden, omdat de koppeling 
    met het alarmsysteem veel problemen opleverde waardoor Chubb Varel moest 
    worden ingeschakeld. Op 2 februari is het nieuwe systeem in werking gesteld 
    en het blijkt dat de leden er nog erg aan moeten wennen. 
    Commissievoorzitter geeft aan dat tijdens de werkzaamheden voor dit nieuwe 
    systeem bleek dat we op korte termijn geld moeten gaan reserveren om onze 
    elektriciteitsvoorziening te laten bekijken en vernieuwingen te laten doen. 
 
    Daarnaast is een keukencommissie bestaande uit Dieuwertje Band, Maarten 
    Hartkamp, Jur Lambert en Cynthia Wooter begonnen met hun werk om de 
    keuken te verbouwen. Zij hebben hun plannen op een professionele 
    wijze aan het DB voorgelegd en de goedkeuring gekregen. 
    Het werk wordt uigevoerd en voor een flink deel betaald door Clemens Beutick 
    en zijn bedrijf DBE. Daarnaast zal het schilderwerk voor een deel gesponsord 
    worden door Guido van Halteren en zijn bedrijf. 
    Bert Prins geeft aan dat vernieuwing van hekken op bepaalde plaatsen is mee- 
    genomen in de begroting. Dit is o.a. nodig omdat Arcadis met grote machines 
    niet meer door de poort achter baan 4 kan. 
 
 
 



 
 
    Gert Jan Muller vraagt om een tweede offerte voor deze hekwerkvernieuwing,  
    wat wordt toegezegd. 
    Peter Meekel wijst op eventueel gebruik van LED-lampen, maar die kwestie is 
    al onderzocht en nog niet rendabel bevonden. 
    Bert doet een oproep aan de leden om op 23 maart te komen helpen met het  
    schilderwerk in de kantine. 
 
7.Rondvraag en sluiting: 
 
Cynthia Wooter: hoe zit het met de gesponsorde scorebordjes? Besluit: we gaan 
                           dat doen ongeacht de sponsoring. 
 
Joop Verkerk: heeft het bestuur aan Paul van Hal gedacht? Antw: ja, Paul is door het 
                       bestuur op een juiste manier bedankt voor 26 jaar sleuteladres zijn. 
 
Manon Boonstra: vraagt om het aanschaffen van een clubtenue. Het bestuur stelt  
                             voor dit in een werkgroep te gaan onderzoeken. 
                             Het zou hier dan gaan om een kledinglijn, vitrinekast, logo’s en  
                             sponsoring. 
 
Ger Bleijerveld: vraagt hoe de koelkasten komen te staan en Bert geeft uitleg. 
                          tekeningen zijn in te zien. 
 
Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
 
 
Han Daniëls, secretaris 
 


