Verslag Algemene ledenvergadering Heb Durf van 11 feb. 2015:
aanw. 30 leden

1. opening en ingekomen stukken:
Eric Hafkamp(voorzitter) opent de vergadering met een speech met als titel ‘het gaat
goed met Heb Durf, het gaat slecht met Heb Durf, waarin hij een aantal zaken
schetst van dingen die nog steeds heel goed gaan, zoals het werk dat door vele
vrijwilligers wordt gedaan, maar ook een aantal minder goede zaken als een wat
schraal vrijwilligersfeest, de mislukte introduktie van clubkleding en het teruglopen
van het aantal leden. Aparte vermelding verdient een initiatief van de gemeente
Landsmeer tot het oprichten van een Sportraad om veel zaken rond de
sportverenigingen zoals het uitwisselen van belangrijke dingen, samenwerken enz.
Er zijn geen van belang zijnde stukken voor deze ledenvergadering ingezonden.
2.Vaststellen verslag ALV 18 feb. 2014: verslag wordt aangenomen.
3.Financieel jaarverslag 2014: penningmeester Bert Prins doet verslag:
Het bestuur van de tennisvereniging Heb Durf biedt u hierbij de jaarrekening over
2014 aan en de begroting voor de jaren 2015, 2016 en 2017
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2014 en een rekening van
baten en lasten over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, welke
beiden zijn voorzien van bijbehorende specificaties en toelichtingen.
De financiële jaarrekening 2014 is gecontroleerd door Stef Bloem en Beijko Tolk.
In de jaarrekeningen zijn ter vergelijking de cijfers uit het voorgaande jaren en van de
begroting 2014 opgenomen voor wat betreft de baten en lasten. De begroting is door
de ledenvergadering op 18-2-14 goedgekeurd.
Het financiële resultaat over 2014 is uitgekomen op € 5532,- positief ten opzichte van
een begroting van € 3800,- negatief. Het positieve resultaat t.o.v. de begroting
bedraagt derhalve € 9332-.
De cash flow uit de operationele activiteiten over het jaar 2014 bedroeg € 24.432,en was ruim voldoende om aan onze aflossingsverplichtingen over 2014 ( € 11.400,-)
te voldoen.
De kascommissie geeft te kennen dat zij de jaarcijfers hebben gecontroleerd en geen
onregelmatigheden hebben geconstateerd. De vergadering verleent de
penningmeester décharge.
4.Begroting 2015 en plannen: de penningmeester geeft na het financiële verslag
ook de begroting en plannen aan.
In 2014 is ledental t.o.v. 2013 achteruit gegaan. Begin 2014 waren er 481 eind 2014
zijn er 434 leden. Voor de begroting is uitgegaan met een stijging van het aantal
leden met 5%.
Baanonderhoud, verwachting is dat onderhoud licht zal stijgen t.o.v. 2014. Op de
begroting 2015 is meegenomen; dakgootrenovatie, schilderwerk en onvoorzien.

Totaalbedrag van € 13.000,-. Voor 2016 is € 10.000,- begroot inzake aanpassing
electra.
De verwachte cash flow voor de komende drie jaren uit de operationele activiteiten
van circa € 40.000,- is ruim voldoende om aan de aflossingsverplichtingen van circa
€ 30.000,- over drie jaren te voldoen.
De elektrisch installatie is gecontroleerd door de firma Hak en goed bevonden. De
kast bij baan 4 is van Liander. Er zal een sticker van dit bedrijf op de kast moeten
komen en bij storing moeten zij gebeld worden.
Leo Verhoef noemt het gebruik van verbruiksmeters. Henk Clausen spreekt over de
onderkanten van het hekwerk, dat niet vast zit. Bert Prins geeft aan dat dat alsnog
gaat gebeuren. Henk vraagt tevens naar de niet-leden die toch les volgen. Het
bestuur geeft aan dat dat probleem onder controle is na overleg met Anouk, de
trainster.
Rob de Smalen constateert dat onze liquiditeit steeds groter wordt en stelt derhalve
voor sneller de leningen af te lossen. De penningmeester geeft aan deze opmerking
mee te nemen. Leo Verhoef stelt in dit verband voor om geld te investeren in een
upgrade van het park. Het bestuur geeft aan dat dit aan bod gaat komen.
Het bestuur vertelt dat er diverse nieuwe activiteiten op het programma zijn gezet
zoals: mensday, nieuwjaarstoernooi en klussendag. Daarnaast zijn er bouwplannen
gemaakt die gaan over aanvullend terras, kantine en het bestaande terras. Ellen
Scheermeijer vraagt naar hoe de besluitvorming in dit soort beslissingen gaat. Han
Daniëls legt uit dat het DB uiteindelijk besluiten neemt en dat commissies
verantwoording moeten afleggen aan het bestuur. Manon Boonstra stelt extra actie
onder leden voor van een extra bijdrage van 100,= Euro met waardecertificaten,
terwijl Leo Verhoef leningen vanuit liquiditeit noemt. Bestuur zegt dit mee te nemen.
Voorzitter geeft aan dat het bestuur Nico de Boer heeft gevraagd de taak van
baancommissaris op zich te nemen. Taak omvat alles rond de banen, zoals bij
vriesweer, dooi en bestellen in infill-materiaal in overleg met Hans Visser onze
groundsman van Groen Totaal. Winfred Martens, voorzitter TC zal daarbij
ondersteunen.
Lily Lambert vraagt om een baaninstructie. Bestuur: is in de maak.
Rob de Smalen brengt onze beveiliging ter sprake. Bestuur geeft aan dat alles is
gedaan om het goed te laten werken en dat is ook zo, echter als de leden hier niet
goed mee omgaan en zich aan de regels houden dan kan het fout gaan en daar is
niets tegen te doen.
Het bestuur noemt het stoppen van de EC. Opvolgers staan klaar met het 60-jarig
jubileum op het programma. Gevraagd wordt ook nog naar de commissieleden van
de bouwplannen. Dit zijn Harry Oppenhuis, Manon Boonstra, Ron Lohmuller en
architecte Conny Deerenberg.
6.Rondvraag en Sluiting:
De kascommissie blijft aan (Stef Bloem en Beijko Tolk) Thomas Bonsen zal de
nieuwe ledencoach worden.
Manon vraagt voor het Open Toernooi om aparte shirts voor de commissieleden.
Cynthia Wooter zou graag zien dat er ervaren leden de kantinediensten tijdens het
Open Toernooi gaan doen.
Sluiting om 21.20 , Han Daniëls, secretaris.

