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Notulen Algemene Ledenvergadering
22 maart 2017
1.Opening door voorzitter Cor Schat, agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
2. Mededelingen:
• Thuisspelende teams bieden de gastteams bij aankomst koffie/thee aan. Dit is gratis. De overige
consumpties dienen betaald te worden. Maak hierbij van te voren een afspraak met het gastteam
• M.i.v. de voorjaarscompetitie 2017 is het compact-spelen ingevoerd. Dit houdt in dat de er gespeeld
wordt zonder voor- en nadeel en de derde set een supertiebreak gespeeld wordt.
• er spelen soms drie teams op zaterdag tijdens voorjaarscompetitie. Het is moeilijk om vrijwilligers voor
het runnen van de kantine op zaterdag te vinden. Bij wijze van proef zal Gryth (tegen kleine vergoeding)
op zaterdagmiddag van 13.30-17.30 in de kantine staan als er 2 of meer teams thuis spelen.
3. Jaarverslag, geen op-of aanmerkingen
4. Financieel verslag 2017: Deze wordt tijdens de vergadering gepresenteerd.
- Men vraagt of het verbruik van energie ook naar beneden is gegaan nu er slimme meters geplaatst
zijn. De nieuwe situatie is niet te vergelijken met de oude kantine: We verbruiken nu meer energie
omdat we eigen douchegelegenheid hebben, wat voorheen door de Gemeente werd betaald
- De kascommissie bestaande Leo Mooibroek en Geert Bril geven de penningmeester decharge.
- De begroting 2017 wordt besproken en vastgesteld
5. Bestuur- en commissiesamenstelling 2017:
a. Kascommissie: Leo Mooibroek en Herald Boonstra vormen de nieuwe kascommissie
b. Vacature kantinecommissie: Sietske wil graag stoppen met de kantinecommissie, voorzitter vraagt of er
iemand is die dit van haar wil overnemen. Tot op heden (mrt 2018) is dit nog niet gelukt!
c. Voor de schoonmaak van de kantine moet ook een ander gezocht worden. Na vele jaren dit gedaan te
hebben wil Sietske hiermee stoppen. Ook hier wordt aan de leden gevraagd of zij iemand weten die dit
tegen een kleine vergoeding zou willen doen.
d. Jeugdcommissie: Vera, Erik en Tineke hebben aangegeven om te willen stoppen. Ze willen ad hoc nog
wel actief zijn. Arvid en Geke zijn de commissieleden en willen graag versterking.
e. Overige commissies: Maar zoals bij kantinecommissie, kan er ook bij de wedstrijdcommissie eventueel
een extra persoon erbij.
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6. Activiteiten
a. De wedstrijdcommissie heeft de toernooikalender 2017 opgesteld. Een poster met de data hangt in de
kantine. Vraag van de wedstrijdcommissie: Wie sponsort welk toernooi? Antw: De sponsorcommissie
(Douwe en Arnold) vragen om de sponsoren te benaderen
b. Voorjaarscompetitie 2017: Er zijn 9 teams opgegeven, Ook de dinsdag dames doen na een jaar
afwezigheid weer mee. Fijn!
c. Frieslandcup: Doordat het de laatste jaren steeds lastig is om spelers te vinden voor de Frieslandcup
wordt er besloten om hieraan niet mee te gaan deelnemen. Hiervoor in plaats zal er een eigen toernooi
worden gehouden.
d. Tennislessen 2017: In 2016 waren er veel lessers!
e. Er is door het bestuur contact geweest met tennisschool Grip. Omdat zij ook zich willen inzetten voor de
jeugd hebben we ervoor gekozen om in 2017 de lessen door hen te laten verzorgen.
f. In het voorjaar zal Mariska de eerste lessen gaan verzorgen, later zal Stefan dit overnemen.
7. Klussen en werkzaamheden:
Er wordt een lijstje samengesteld wat er nog moet gebeuren. Henk Meinema zal dit coördineren:
- Hek maken
- Fietsenstalling
- Schutting maken
- Eventueel nieuw apparatuur voor sproeien banen
- Bord plaatsen bij ingang
8. Ingebrachte voorstellen:
- Het hekwerk rondom de pannakooi is te laag en wordt verhoogd. TCM betaald hieraan mee
(€ 1350). Eind mei zal alles afgerond zijn.
9. W.v.t.t.k
- Geen bijzonderheden
10. Rondvraag:
- Graag verkorte handleiding gebruik Magnetron
- Is er een vergoeding ontvangen van het gebruik krachtstroom Borstkanker Onderzoek? Antw: Nee.
11. Sluiting.

