Verslag Algemene ledenvergadering Heb Durf op 17/2/2017:
Aanw. 24 leden afwezig met bericht: zie presentielijst.

1.Opening/mededelingen en ingekomen stukken:
Voorzitter Eric Hafkamp opent de vergadering door iedereen welkom te heten en
haalt een aantal punten uit zijn jaarverslag naar voren, zoals het feit dat we samen
alles regelen voor de club, zodat we lekker kunnen tennissen. De voorzitter stond
tevens stil bij die oud- leden die ons ontvallen zijn. Voor deze vergadering zijn geen
relevante stukken binnengekomen.
2.Vaststellen verslag ALV 11/2/2015: Bij punt 8 staat ten onrechte de naam van Stef
Bloem als lid van de kascommissie vermeld, dit moet Leo Verhoef zijn. Verder geen
op-of aanmerkingen over het verslag.

3.Financieel jaarverslag 2015: Penningmeester Bert Prins doet verslag over het jaar
2015. Hij geeft aan dat 8 leden de stukken bij hem hebben opgevraagd. De financiële
jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie ( zie hieronder) en
goedgekeurd. Het financiële resultaat over 2015 is uitgekomen op een positief
resultaat t.o.v. de begroting van ruim € 9000,=. Wat betreft de resultaten merkt de
penningmeester op dat alle activiteiten zijn uitgevoerd, het ledenaantal terugloopt, de
OZB nog niet is betaald, maar dat de aanslag nog kan komen. Voor de banen staat
nog ongeveer € 65.000,=. De overige posten op de begroting zijn binnen de
begroting gebleven, behalve de verzekeringen (door herwaardering bezittingen) en
de beveiligingskosten (contract brandblussers).
Het resultaat van de kantine is € 2000,= lager dan begroot. Oorzaak is moeilijk te
achterhalen. Bekend is wel dat helaas nog steeds leden hun kantinedienst niet doen
of hun dienst niet afkopen maar tevens de opgelegde boete niet betalen.
Tenslotte de opmerking dat de eindafrekening van de trainers te laat binnenkwam,
wat dit jaar verrekend zal worden. Na vragen uit de vergadering over de kosten voor
de ballen, zegt de voorzitter toe om punten uit het contract met Anjoy samen met de
jeugdcommissie (JC) zal worden doorgenomen.

4.Verslag Kascommissie: De kascommissieleden doen verslag en geven aan dat zij
alle stukken en bescheiden betreffende de exploitatie hebben gecontroleerd en
akkoord bevonden. Zij adviseren de vergadering de penningmeester décharge te
verlenen. De vergadering gaat daarmee akkoord.
De kascommissie adviseert een afschrijvingstabel op te nemen voor banen en
clubhuis, te onderzoeken in hoeverre er een deel van de uitstaande lening kan
worden ingelost, te onderzoeken of het restant bij leden ondergebracht kan worden
tegen een lagere rente en de jaarafrekeningen van elektriciteit en gas voor
vrijblijvend advies op te sturen aan E4Q ter controle en verdere besparing.

Uit de vergadering kwam het voorstel om Cynthia Wooter goed naar de
verzekeringen te laten kijken. Aangenomen.
Nieuwe kascommissie: Leo Verhoef en Laurens de Koning.
5.Begroting en plannen:
Het belangrijkste punt van de begroting is het bedrag voor schilderwerk van het
clubhuis en de aanleg van een terras bij de banen 5 en 6. De voorzitter geeft in zijn
toelichting aan dat het schilderwerk absoluut gedaan moet worden en wel voor al het
houtwerk van het hele clubhuis. Daarnaast het voorstel voor een terras bij de banen
5 en 6. Een terras, gedeeltelijk over de sloten, waardoor wedstrijden op die banen
goed bekeken kunnen worden, zelfs in de zon. Het pad naar de banen moet sowieso
gedaan worden, omdat het kan instorten en dat is gevaarlijk. Een verhoogd terras(50
cm), waardoor de deuren van de banen verplaatst moeten worden. Vanaf het terras
zijn ook de banen 1 t/m 4 goed te zien. Eric geeft daarbij aan dat over het plan geen
consensus binnen het bestuur bestaat. Aanvankelijk was een prijs overeen gekomen,
maar het bleek door gestegen houtprijzen en zaken die niet in de offerte opgenomen
waren, dat het eindbedrag behoorlijk hoger uitkwam. Han Daniëls geeft aan dat het
nodig is om het tennispark te moderniseren om de aantrekkelijkheid van Heb Durf te
vergroten, om leden te behouden, maar ook om nieuwe leden te trekken. De
financiële reserves zijn groot en maken het mogelijk om de werkzaamheden te doen,
er blijft dan voldoende reserve over. Rob de Smalen betwijfelt of het terras nut heeft
en Henk Clausen wil weten hoe het er allemaal precies uit gaat zien, maar ook dat
de plannen met de Gouden Ploeg besproken moet worden. Uiteindelijk gaat de
vergadering akkoord, met 2 tegenstemmen om het bestuur een mandaat te verlenen
voor een bedrag van € 35.000,= voor het schilderwerk( 10) en het terras(25). Offertes
zullen nader bekeken en opnieuw aangevraagd moeten worden.
6.Bestuurszaken:
Het J.Verhoeftoernoot is op 26 maart, toevallig haar verjaardag. Tegelijkertijd zullen
de pasjes afgehaald kunnen worden en wanneer het zo is dat er niet betaald is, dan
krijgt dat betreffende lid géén pasje tot er betaald is. Het bestuur wil op deze manier
bereiken dat er niet achter contributiegelden hoeft worden aangegaan, terwijl die
betreffende leden al wel een pasje hebben. (Tot nu toe kregen alle leden het pasje
thuisgestuurd met daaraan een automatische incasso verbonden, waardoor niet alle
gelden binnenkomen)
Het bestuur heeft ook het voornemen om het systeem met de kantinesleutel te
wijzigen. Nu is het zo dat de leden die kantinedienst hebben op verschillende
adressen de sleutels kunnen halen. Helaas gaat dit nogal eens fout om diverse
redenen, vooral als de kantinedienst niet komt opdagen, of wordt afgelost. Het
bestuur stelt voor om per week 1 vast sleuteladres te hebben, waar de sleutel
gehaald en gebracht moet worden. Het voordeel is dat dan beter kan worden
bijgehouden wie de sleutel heeft gehaald en daar verantwoordelijk voor is, maar ook
controle op wie deze terugbrengt. Daarnaast zal hierdoor ook de controle op het
verzuimen van kantinediensten verbeteren. Dit steeds terugkerende thema leverde

voor de zoveelste keer een flinke discussie op, vooral omdat het systeem nooit
sluitend te krijgen is.
In dit verband stelt Ellen Scheermeijer voor om 2 soorten lidmaatschap aan te
bieden: één met en één zonder kantinedienst, waarbij de 2e natuurlijk duurder is,
omdat als het ware de kantinedienst meteen afgekocht wordt. Zij wijst tevens op de
afwezigheid van kantinedienst tijdens de competitie. Anneriek Verhoef stelt voor om
de beldienst weer in te voeren. Het bestuur vraagt haar of zij bereid is daar met Leo
en Lily/Jur over te gaan brainstormen, hetgeen beiden toezeggen. Zij zullen hun
bevindingen aan het bestuur voorleggen.
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris met daarbij de vermelding dat hij
reeds 10 jaar secretaris van onze club is. Han vraagt vervolgens aandacht voor onze
site. Die is nog niet zolang geleden totaal vernieuwd, zodat deze moderner en
dynamischer zou zijn. Daar is toch niet zoveel van te zien. De site wordt met name
gevuld door het bestuur, terwijl hier ook een forum klaar staat voor alle leden. Het
bestuur roept op om dat dan ook te doen bijvoorbeeld met verslagen van
wedstrijden.
Onlangs heeft op de site een oproep gestaan voor 3 functies binnen onze vereniging
namelijk voor het maken van het kantinerooster, de ledenadministratie ( door de
ziekte van Ewald Arts tijdelijk overgenomen door Hanneke van Dusseldorp) en de
nieuwe ledencoach. Het bestuur zal hiervoor mensen gaan benaderen, maar
bereidheid om één van deze functies te doen of om anderen te interesseren is
natuurlijk uitermate welkom.
Tenslotte vraagt de secretaris aandacht voor de oude Open Toernooicommissie, die
15 jaar lang het meest succesvolle evenement van onze vereniging georganiseerd
heeft, waarvoor dank, hulde en een cadeau namens de vereniging. Bert Prins en
Winfred Martens kregen dit geschenk persoonlijk overhandigd. Bob van Eck, Chris
ter Brake en Cor van Beek zullen tzt dezelfde eer krijgen.

7.Rondvraag:
Rob de Smalen: vraagt aandacht voor licht dat aanblijft, kranen die openstaan.
Anneriek Verhoef: brengt haar zorg over de jeugd bij Heb Durf bij het bestuur onder
de aandacht.
Het bestuur, maar ook leden in de vergadering, geven aan dat hier een belangrijke
rol voor Anjoy is weggelegd. Vragen worden gesteld, zoals hierboven ook al wat
betreft de kosten van Anjoy voor de club, over het contract met Anjoy. Hier is ook een
rol voor de jeugdcommissie weggelegd. Arnoud Diemers( voorzitter JC) geeft
toelichting. De JC onderzoekt samen mat Anouk het probleem van de wachtlijsten
voor lessen. Eric Hafkamp geeft aan dat het bestuur heeft besloten de tijden waarop
lessen kunnen worden gegeven, in verband met de wachtlijsten, te verruimen.
Omdat er natuurlijk zorgen zijn over het dalend ledenaantal vraagt Laurens de
Koning naar de redenen waarom mensen opzeggen. Han Daniëls geeft aan dat de

KNLTB hierover vele onderzoeken heeft laten doen en daarover
voorlichtingsavonden voor de clubs organiseert. Daar hebben de voorzitter en de
secretaris aan deelgenomen. De voornaamste redenen zijn van financiële aard,
verhuizingen, blessures en studie. In dit licht is het belangrijk dat iemand de functie
van nieuwe-ledencoach wil gaan doen om leden te behouden en zicht te krijgen
waarom ze de vereniging verlaten.
Lily Lehnhausen vraagt naar de boetes die zijn opgelegd. De penningmeester heeft
daar veel werk aan en hierboven zijn een aantal voornemens van het bestuur
opgenomen om dit probleem te verminderen.
Om 21.50 sluit de voorzitter de vergadering.

Han Daniëls, secretaris

Bijlage: verslag kascommissie

