
Verslag Algemene Ledenvergadering Heb Durf van 14/3/2018: 
aanwezig: 27 leden  Afgemeld: Clemens Beutick, Marieke Beekhuizen, Lily en Jur 
Lambert,Leo Verhoef, Joke de Jong,Ton van Heerden, Cynthia Wooter en Ans 
Baarslag. 

1. Opening en mededelingen:  

Voorzitter Eric Hafkamp heet alle aanwezigen welkom. Er zijn geen 
mededelingen en geen voor deze vergadering belangrijke ingekomen stukken. 

2. Verslag ALV 2017: 

Geen vragen of opmerkingen over dit verslag waardoor dit verslag wordt 
goedgekeurd. Opvallend is het dat op de vraag van de voorzitter wie dit 
verslag heeft gelezen er slechts 4 leden aangeven dit gedaan te hebben. 

3. Financieel jaarverslag 2017:  door Bert Prins, penningmeester. 

Het resultaat over 2017 is zeer positief t.o.v. de gemaakte begroting. De 
cashflow is ruim voldoende gebleken om aan onze verplichtingen te kunnen 
voldoen. Het ledental is gedaald naar 438 wat op zijn hoogst in 2017 nog 485 
was. 

Lasten, beheers en administratiekosten 

Onder deze categorie vallen: bestuurskosten, evenementen, drukwerk, 
telefoonkosten, bankkosten, kosten ledenadministratie, trainers,belastingen, 
verzekeringen, beveiligingskosten,bondskosten en automatiseringskosten. De totale 
kosten zijn lager uitgevallen t.o.v. de begroting. Hieronder een toelichting: 

Belastingen 

€ 1800,- minder kosten dan begroot. Oorzaak OZB hoeft niet meer betaald te 
worden. 

Verzekeringen. 

€ 700,- minder dan begroot. Reden teruggave van schade in 2016 is gestort. 

Evenementkosten 

Ruim binnen begroting gebleven. Hoewel het lastig is om dit goed te beoordelen. 
Deel van de kosten gehaald uit inkoop beheerder kantine 

Beveiligingskosten 

Binnen de begroting gebleven 



Trainers 

Binnen de begroting gebleven. 

Energie- en waterkosten 

Binnen de begroting gebleven. 

Onderhoudskosten, banen en materiaal. 

€ 1000,- boven begroting.  

Projecten :  

De kosten voor project hekwerk, terras en brug zijn uitgevoerd en binnen begroting 
gebleven. Deze kosten worden in 5 jaar afgeschreven. 

Ter info: 

In mijn financieel verslag 2016 was het volgende geschreven, 

met contributie waardoor je geen bardienst hoeft te draaien”. De overige leden 
gaan dan 3 bardiensten draaien.  

Tenslotte gaat de penningmeester in op het feit dat vrijwilligers voor 
onderhoudswerkzaamheden moeilijk te vinden zijn. Het is daarom niet uitgesloten 
dat we genoodzaakt zijn de contributie te verhogen omdat we betaalde krachten voor 
onderhoud zullen moeten gaan aantrekken. 

Cor van Beek vraagt zich af wat LED-verlichting gaat opleveren. Het antwoord is nog 
niet goed te geven want de opvattingen daarover lopen uiteen. Samen met Jur 
Lambert wordt dit uitgezocht. Een forse besparing op de energiekosten staat in ieder 
geval vast. Chris ter Brake vraagt waarom de palen op de baan wegmoeten. Deze 
palen staan scheef met alle risico die dat met zich meebrengt. 

Joop Verkerk vraagt naar de kosten van de pinautomaat en stelt voor om 
bijvoorbeeld beneden de € 5,= geen pinbetaling toe te staan om de kosten daarvan 
te drukken. Gert Jan Kant legt uit dat het niet nodig is gezien het contract en de 
kosten van de batalingen. 

4. Verslag Kascommissie:  Laurens de Koning en Paul koster. 

Deze commissie heeft alles gecontroleerd en geaccodeerd. De vergadering 
verleent de penningmeester décharge. Laurens en Paul blijven aan. 

      

5. Begroting en plannen: 

Voor 2018 willen wij in de begroting een bedrag van minimaal € 25.000,- opvoeren 
voor LED verlichting. Vorig jaar was dit al een item maar is vanwege nieuwe 
ontwikkelingen in de ijskast geplaatst. Jur Lambert en ondergetekende hebben 
afgelopen jaar hier het een en ander over uitgezocht. 1 offerte hebben wij 



aangevraagd,  inclusief subsidie kwam dat uit op een bedrag van ongeveer € 
30,000,-. 

Daarbij moet opgemerkt worden dat zeker twee lichtmastenpalen vervangen moet 
worden en het is nog onbekend wat dit voor gevolg heeft voor de baan, deze zal 
hersteld moeten worden. 

Hiermee zal het bedrag in de begroting zeker hoger uitkomen. 

Verder moeten wij rekening houden dat er extra kosten gemaakt gaan worden op ons 
tennispark. Reden het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden en te behouden 
die werkzaamheden willen uitvoeren. Denk aan: 

• Onderhoud park, heggen knippen etc. 
• Schilderen van gebouw etc. 

Een vraag wordt gesteld over de hoogte van de subsidie. Subsidie wordt 
aangevraagd maar het staat nog niet vast hoe hoog die is. De aanleg van de nieuwe 
verlichting staat voor september gepland. Saskia Muller vraagt waarom we niet 
eerder overgegaan? Dat komt doordat LED een nieuwe ontwikkeling is, maar ook 
doordat het bestuur de procedure moet volgen en dit soort voornemens moet 
voorleggen aan de ALV en daar instemming voor moet krijgen. De vergadering gaat 
akkoord met de aanschaf van LED-verlichting. 

Chris vraagt wederom naar de masten en of die kosten meebegroot zijn hetgeen 
wordt bevestigd. Vervolgens wordt de begroting 2018 goedgekeurd. 

6. Bestuurszaken:  kantinedienst 

Janneke van de Broek vraagt waarom er ontheffingen van de kantinedienst 
boven de 70 jaar zijn?  Het bestuur geeft als antwoord dat deze ontheffingen 
er altijd zijn geweest omdat sommige oudere leden niet meer in staat zijn om  
diverse redenen kantinediensten te draaien. Een aantal jaren geleden is de 
leeftijd daarvoor verhoogd van 65 naar 70 jaar. Om hoeveel ontheffingen gaat 
het hier? Dat zijn er ongeveer 15. 

Onder andere door het voorstel van het bestuur om een dubbel lidmaatschap 
aan te bieden, met of zonder kantinedienst tegen betaling, is de gang van 
zaken rond de kantinedienst heel actueel geworden met name omdat veel 
leden niet op de hoogte waren van het verhogen van de leeftijd voor 
ontheffing van de kantinedienst, maar ook de verhoging van het aantal 
kantinediensten van 2 naar 3. Opmerkingen uit de vergadering waren talrijk en 
er ontspon zich een lastig te hanteren discussie. Veel leden gaan uit van hun 
eigen situatie wat betreft het invullen van hun lidmaatschap en de daarbij 
behorende verplichtingen. Het bestuur stelt zich op het standpunt dat de 
regels en verplichtingen voor alle leden gelijk moeten zijn. Laurens de Koning 
biedt zijn hulp aan bij het bekijken van de problematiek rond de kantinedienst. 
Er zou wellicht beter gekeken moeten worden wat de leden zouden willen en 



er wordt een enquête voorgesteld. Het bestuur ziet daar weinig in omdat hun 
verwachting over de respons laag is. 

De voorzitter brengt nu de klussendag ter sprake waar veel meer structuur in 
moet komen. Ad Slik wil wel wat doen, maar niet zo vast als de Gouden Ploeg. 

7. Commissies: 

Jeugdcommissie: Lisette Overmars, voorzitter 

-gefocust op tenniskids dit afgelopen jaar 

-de jeugdcommissie is versterkt 

-wens om meer leden aan te trekken en binding te verbeteren 

-vasthouden van leden 

-binding vergroten door activiteiten 

-plekken voor jeugd maken zoals jeugdplek in kantine en minibaantje 

Technische commissie: Winfred Martens, voorzitter 

-competitie naar 18 teams 

-activiteiten 

-vrij spelen kan altijd ( zie site) 

- Ron Kronenberg: hoe gaan we het met de vrijdagavondcompetitie doen? 

- Winfred gaat als voorzitter na 15 jaar aftreden. 

Kantinecommissie: Gert Jan Kant, voorzitter 

           -Dieuwertje Band stopt als lid van de commissie na ook 15 jaar, Ruud Beijnes                                         

            gaat toetreden. De taken zijn eten, drinken, opruimen en afvoeren. 

          -nieuwe koffiekopjes en wijnglazen 

          -pinautomaat 

          -versinkopen waarvan er helaas veel weggegooid moet worden. 



Joop Verkerk merkt op dat de koffietafel wel weg kan omdat die nauwelijks wordt 
gebruikt. 

8. Rondvraag en sluiting: 

Richard de Vries vraagt hoe ver de sponsormogelijkheden gaan want meer 
groene doeken is mogelijk. De voorzitter antwoordt dat overleg nodig is, maar 
dat daar nog wel het een en ander is blijven liggen. 

Joop Verkerk: bedankt het bestuur, applaus van de aanwezigen. 

Ger Bleijerveld geeft aan dat hij weer heeft moeten constateren dat alarm er 
niet opstond en kantinedeur niet afgesloten was.  

Anouk Bruijnestein spreekt tenslotte haar ongenoegen uit over het feit dat 
door de opdooi er niet getennist kon worden wat aangeven was, maar dat er 
vervolgens toch werd gespeeld door leden. Nadat de voorzitter heeft 
aangegeven dat dit niet had mogen gebeuren sluit hij onder dankzegging de 
vergadering. 

Han Daniëls, secretaris. 

    


