Verslag Algemene Ledenvergadering Heb Durf 08/03/17:
aanwezig: 31 leden (zie presentielijst)

1.Opening/mededelingen en ingekomen stukken:
Voorzitter Eric Hafkamp opent de vergadering. Hij spreekt zijn zorg uit over de
betrokkenheid van de leden van onze vereniging en het vrijwilligerswerk dat moet
worden gedaan. Met nadruk wijst hij erop dat dit niet geldt voor de leden die bij deze
ledenvergadering aanwezig zijn. Als voorbeeld noemt Eric de actie Jantje Beton waar
geen belangstelling voor was binnen onze vereniging. Het effect van een mailing is
bij dergelijke oproepen meestal nihil. Als excuus wordt vaak gebruikt dat men een
mail niet heeft gehad. Onze Ledenadministrateur geeft aan dat het de
verantwoordelijkheid voor de juiste emailadressen en telefoonnummers toch echt bij
de leden ligt. Als wijzigingen niet worden doorgegeven dan houdt het op. In dit
verband stelt Ellen Scheermeijer voor een denktank te vormen om zich over het
probleem van de betrokkenheid bij de vereniging te buigen. Hiervoor geven zich Leo
Verhoef, Beijko Tolk, Richard de Vries, Ellen zelf en Camiel Oppenhuis zich op.Leo
constateert dat dit een maatschappelijk verschijnsel is waar we ons bij moeten
neerleggen.
Problemen waarvoor het bestuur nu staat is de vacature van
kantineroosterbeheerder, de wasdienst, de Technische Commissie, de
Jeugdcommissie en de organisatie van het Jopie Verhoeftoernooi. Richard stelt voor
om een groepje te vormen die het kantineroosterbeheer gaat doen.
2.Verslag Algemene Ledenvergadering 17/02/2016:
Henk Clausen stelt een vraag over de kosten van de ballen door de trainers. Het
bestuur antwoordt dat dat contractueel is vastgelegd voor € 1750,=.
Het verslag wordt aangenomen.
3.Financieel Jaarverslag: door penningmeester Bert Prins:

Samenvatting	
  
Het bestuur van de tennisvereniging Heb Durf biedt u hierbij de jaarrekening over
2016 aan en de begroting voor de jaren 2017, 2018 en 2019
De jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december 2016 en een rekening van
baten en lasten over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, welke
beiden zijn voorzien van bijbehorende specificaties en toelichtingen.
De financiële jaarrekening 2016 is gecontroleerd door Laurens den Koning en Leo
Verhoef

In de jaarrekeningen zijn ter vergelijking de cijfers uit de begroting 2016 opgenomen
voor wat betreft de baten en lasten. Deze begroting is door de ledenvergadering op
17 februari 2016 goedgekeurd.
Het financiële resultaat over 2016 is uitgekomen op € 13805,- negatief ten opzichte
van een begroting van € 24.550,- negatief.
De cash flow uit de operationele activiteiten over het jaar 2016 bedroeg € 5945,positief.
Plannen voor 2017: LED/ hekwerk/bruggetje renoveren en het kleine terras bij baan
4.
Henk Clausen stelt voor de aanblik bij binnenkomst op het park aan te pakken.

4.Verslag van de kascommissie: (Leo Verhoef en Laurens de Koning)
zie bijgevoegd verslag. Natuurlijk werd er flink gesproken over de adviezen van de
kascommissie, zoals over het punt de lening voor de banen versnelt af te lossen,
maar ook om deze lening door leden te laten overnemen tegen een lagere rente.
Tevens kwam duidelijk naar voren dat een besluit over de aanschaf van LED
verlichting met een jaar uit te stellen. De ontwikkelingen op dat gebied gaan
razendsnel en de kosten daarvoor gaan omlaag (commissie met daarin Jur, Hans,
Leo en Bert). Niet in het verslag van de kascommissie is opgenomen de
aanbeveling om niet over te gaan op zonnepanelen. De vergadering verleent de
penningmeester onder luid applaus décharge.
Nieuwe kascommissie: Laurens de Koning en Paul Koster.

5.Begroting en plannen 2018:
Zie hierboven bij punt 3 ‘plannen voor 2017’.
6. Bestuurszaken: kantinebeheer/sleutelplan/ dubbel lidmaatschap:
Discussie gevoerd over het beheer van het kantinerooster, plan dubbele
lidmaatschap en nieuw sleuteladressenplan. Han Daniëls geeft een toelichting. Naar
een nieuwe beheerder van het kantinerooster wordt nog gezocht. Het dubbele
lidmaatschap houdt in dat er gekozen kan worden voor een lidmaatschap met en
zonder afkoop van de kantinedienst. Het nieuwe sleuteladressenplan houdt in dat er
per week een vast iemand komt die die week de sleutel geeft en ontvangt, zodat er
meer controle is op de kantinedienst. De secretaris geeft aan dat deze plannen nog
niet gerealiseerd zijn door gebrek aan vrijwilligers die voor de uitvoering van de
plannen nodig zijn. Het is echter zo dat deze plannen op de langere termijn alsnog
kunnen worden uitgevoerd. Het bestuur is er nog mee bezig.
voorstellen uit vergadering voor kantinedienstrooster: mannen kunnen alleen
kantinedienst doen, senioren kunnen betaald meer kantinedienst doen, familieleden
kunnen ook kantinedienst doen. Leo geeft aan dat er bij andere verenigingen moet

worden nagegaan hoe zij dit regelen. Trainster Anouk heeft gevraagd om een
kantinesleutel.

7.Rondvraag en sluiting:
Henk vraagt n.a.v. begroting of er een ruimte kan komen om spullen die we niet
gebruiken op te slaan. Bestuur is daar mee bezig.
Cynthia: Nu Nel van Meurs de was niet meer doet wil zij dat wel doen en Anouk heeft
aangeboden dat te willen doen.
Astrid G.: kwestie van het minibaantje. Komt deze er nu wel m.b.v. gemeentelijke
subsidies? Bestuur geeft aan dat het niet zeker is of we deze subsidie ook
daadwerkelijk voor aangegeven bedrag zullen ontvangen en dat we binnen het
bestuur daarover nog in discussie zijn.
Als laatste wordt nog opgemerkt dat er een mailing aan de leden moet komen over
de kantinediensten: het beheer van het rooster, 3 kantinediensten per jaar en dat
leden boven de 70 ook kantinedienst moeten doen, maar daarvoor ontheffing kunnen
aanvragen.
Sluiting: 21.45.

Han Daniëls, secretaris.

