Verslag Algemene Ledenvergadering Heb Durf 15 febr. 2014:
Aanwezig: 29 leden Afwezig met bericht: Richard Hoogenboom, Paul van Hal en
Katinka Waaijer.

1.Opening en ingekomen stukken:
Voorzitter Anneriek Verhoef heet alle aanwezigen van harte welkom op de
vergadering en geeft aan dat punt 7 meteen na punt 4 behandeld zal worden. Er zijn
geen voor deze vergadering van belang zijnde stukken ingekomen.
Anneriek geeft aan dat we ook dit jaar weer aan de activiteiten rond de Sport-en
Feestweek zullen gaan deelnemen. Manon Boonstra laat weten dat er tussen de 1013 teams zullen deelnemen en dat er met Anouk, onze trainster, speciale activiteiten
zullen plaatsvinden.
Han Daniëls meldt dat de sponsoractie van de C1000 ruim 400,= Euro is
binnengehaald.

2.Vaststellen verslag ALV van 6 maart 2013: geen opmerkingen, verslag
aangenomen.
3.Financieel jaarverslag 2013:
Penningmeester Bert Prins geeft aan dat 2013 is afgesloten met een positief saldo
van ongeveer 8000,= Euro t.o.v. een negatieve begroting van 5300,=
Opvallende zaken hierbij waren:
-forse daling van het ledental, naast het stevige aantal slapende leden
-hogere energieprijzen
-kantine-opbrengst bleef nagenoeg gelijk.
-verbouwing keuken is fors lager uitgekomen. Deze verbouwing werd uitgevoerd en
gesponsord door DBE van Clemens Beutick en door Guido van Halteren.

4.Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie:
De kascommissie bestond uit Eric Hafkamp en Hanneke van Dusseldorp. Zij hebben
de cijfers gecontroleerd en in orde bevonden. Opvallend was dat er in tegenstelling
tot voorgaande jaren geen losse bonnetjes meer in de kassa zaten.
De vergadering verleent de penningmeester décharge.

Nieuwe kascommissie zal bestaan uit Beyko Tolk en Stef Bloem.
7.Begroting en plannen:
In de begroting zijn opgenomen de reparatie van de dakgoot, het herstellen van het
hekwerk en onvoorzien.
Vragen werden gesteld over een terrasoverkapping en eventueel een nieuw terras.
Dit zou betaald kunnen worden door een éénmalige actie onder de leden voor een
speciaal project. Anouk heeft contacten met een architect voor de plannen.
Het bestuur geeft aan dat hiervoor een commissie moet komen, die deze plannen
zou kunnen uitwerken en opstellen.
Arnoud Diemers brengt de aanleg van een minibaantje naar voren. Het bestuur heeft
deze plannen laten onderzoeken en om financiële reden terzijde gelegd. Maar zegt
toe deze kwestie wederom te bekijken of deze aanleg met vrijwilligers gedaan kan
worden.
5a: Bestuur: aanpassing Huishoudelijk reglement:
artikel 3.5: schrappen, artikel 5,3.7 websitecommissie toevoegen, art 5.3.9
geschrapt:artikel 9.1 betaling introducees door overmaking bedrag op
rekeningnummer van Heb Durf, artikel 10.1 punt 2: 65 wordt 70 jaar en punt 7:
KNLTB-pas kan geblokkeerd worden wanneer boetes niet betaald worden.
5b: afscheid voorzitter Anneriek Verhoef:
Sinds 2006 is Anneriek onze voorzitter geweest en daarvoor al heel lang als
bestuurslid in diverse commissies en als secretaris. Het bestuur zegt haar dank voor
haar grote bijdrage aan al het werk voor onze tennisclub. Binnenkort zal op
passende wijze afscheid van Anneriek worden genomen.
Het bestuur stelt een nieuwe voorzitter voor te weten Eric Hafkamp. Er hebben zich
uit de vereniging geen andere kandidaten aangemeld bij het bestuur, zodat Eric
onder luid applaus de voorzittershamer van Anneriek overneemt. Niemand was
daartegen.
6: Introductie nieuwe website Heb Durf:
Een aantal jaren geleden hebben wij onze site laten vernieuwen, maar de
veranderende techniek maakt het noodzakelijk dat ook wij met de tijd meegaan en
een veel moderne en gebruiksvriendelijke site nodig hebben, zeker nu we geen
gebruik meer maken van een clubkrant aan alle leden. De websitecommissie bestaat
uit Manon Boonstra, Hans Oudega, Marieke Prins en Sylvia Hekker en zij zullen
ervoor zorgen dat onze website up to date blijft. De nieuwe website is gratis gemaakt
door Cees Hartman en zal morgen in de lucht zijn. Wanneer je iets op deze nieuwe
site wilt plaatsen is een mailtje aan de redactiecommissie voldoende

(redactie@hebdurf.nl). Dit betekent overigens wel dat Marc Uyterwijk, voor lange
jaren onze webmaster, afscheid zal nemen. Het bestuur dankt Marc voor al het werk
dat hij voor de club heeft gedaan.

8:Rondvraag en sluiting:
Cynthia Wooter vraagt of de contributie gelijk zal blijven en dat wordt bevestigend
beantwoord.
Onder dankzegging wordt de vergadering door Eric gesloten.
Han Daniëls, secretaris.

