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Notulen Algemene Ledenvergadering – 14 februari 2017 
 

Aan: Leden TV Het Wooldrik  

Plaats: Kantine Tennispark Het Wooldrik 

Aanvang: 20:00 uur 

__________________________________________________________________________________ 

1. Opening 

 De voorzitter opent de vergadering en heet de vele aanwezigen van harte welkom 

2. Vaststellen agenda 

 De agenda wordt vastgesteld. 

3. Ingekomen stukken 

 De volgende leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering: 

o Gé Dakkus 

o Gemma Boelhouwer 

o Joop van Lier 

o Willem Kistemaker 

o Ria Dijk 

o Jan ter Weele 

o Patrick Meijer 

o Peter Dam 

o Willemijn Verloop 

o Carlo ten Brinck 

o Marijke Rouhof 

o Rick Hoedeman 

o Gonda Meijer 

4. Goedkeuring verslag ALV 9 februari 2016 

 De voorzitter vraagt of er vragen of opmerkingen over het verslag zijn. Deze zijn er niet. Het 

verslag is hierbij goedgekeurd. 
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5. Rekening en verantwoording 2016 

 De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester. 

 De penningmeester merkt op dat in 2017 de bestrating vernieuwd wordt. Hiervoor wordt 

€10.000,- vanuit de vereniging richting de stichting bijgedragen omdat de stichting zelf 

hiervoor niet voldoende geld heeft. 

 Leo Wegdam merkt op dat op de balans het voordelig saldo 2016 slechts €5.284,- is, terwijl 

het verschil in geldmiddelen tussen 1 januari 2016 en 31 december 2016 zo’n €12.000,- is. De 

penningmeester ziet dat er een fout in staat. Er is later nog een post van €5.000,- 

opgenomen omdat de selectietrainer zijn rekeningen voor 2016 nog niet ingediend heeft. 

Het voordelig saldo moet €5.000,- minder zijn en bij de voorzieningen moet de post van 

€5.000,- erbij staan. De penningmeester moet dit tijdens de vergadering uitzoeken en komt 

hier later op terug. 

 De penningmeester geeft het woord aan de voorzitter. 

6. Evaluatie beleid 2015 – 2019 

2 Jaar geleden is het beleidsplan opgesteld en goedgekeurd. De voorzitter behandelt per 

beleidspunt welke doelen de vereniging bereikt heeft en wat de vereniging nog moet doen. 

 Organisatiestructuur & wijze van besturen 

o Er was afgesproken om naar een kleiner bestuur te gaan. De voorzitter geeft aan het 

nieuwe bestuur het advies om een nieuw plan van aanpak te maken over de 

organisatiestructuur en de wijze van besturen voor de komende jaren. De afgelopen 2 

jaar is er een aantal commissies bijgekomen en dat vraagt om een andere manier voor 

het bestuur om te communiceren en te sturen richting de commissies. 

 Accommodatie 

o Efficiënt gebruik van de banen. Tennisleraren wisselen soms van baan i.v.m. slijtage van 

de banen. Samen met de stichting en in overleg met de tennisleraren bepaalt de 

vereniging op welke banen tennisleraren hun lessen geven. Er is een banenscan 

geweest. 

o Uitbreiden van het aantal banen: 2 Jaar geleden waren er ongeveer 1.100 leden en was 

het nodig om te kijken naar mogelijkheden om het aantal banen uit te breiden, of om 

eventueel een ledenstop in te voeren. Dit laatste is niet nodig omdat een efficiënter 

baangebruik mogelijk is. Uitbreiding van de banen is niet mogelijk op de beschikbare 

ruimte. Lichthinder voor de buurtbewoners maakt uitbreiding ook niet mogelijk. 

o Nieuwe manier van afhangen: er komt een tablet, inloggen mogelijk met telefoon of 

bondsnummer. In overleg met de stichting wordt de plaats bepaald waar de tablet komt 

te hangen, zodat mogelijk ook in de winter afgehangen kan worden. De spelerspassen 

gaan in ieder geval in 2018 verdwijnen. 

o Vervanging riool en bestrating: Samen met de gemeente Enschede. Het riool is kapot, 

dus vervanging is nodig, samen met de bestrating. Gaat in het najaar 2017 gebeuren. De 

vereniging draagt maximaal €10.000,- bij. 
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 Sfeer en betrokkenheid 

o Whoznext team opgericht voor activiteiten voor jeugd van 12 t/m 17 jaar. Er zijn 2 

coaches bij het Whoznext team. De vereniging heeft een kleine bijdrage ontvangen voor 

het organiseren van activiteiten. 

o De voorzitter benoemt de verschillende activiteiten: 

 Commissies 

 Tennisleraren 

 Kantine (o.a. bokbieravond, pubquiz) 

 Dankjewel-avond 

 Sponsoren 

 Maatschappelijke en sociale activiteiten: de voorzitter noemt als voorbeeld de 

tennisles aan kinderen van vluchtelingen georganiseerd door Marlies Eleveld 

o Bestuur heeft hierin een taak om te waken of de activiteiten in het geheel passen: een lid 

vraagt wat hiervoor de normen zijn. De voorzitter antwoordt dat een belangrijk deel van 

de begroting bestaat uit subsidie voor maatschappelijke en sociale activiteiten. Als er 

alleen activiteiten zouden worden georganiseerd die niet maatschappelijk of sociaal zijn, 

dan gaat de begroting omlaag. 

 Sporttechnische zaken 

o Sporttechnische commissie is afgelopen jaar aan het werk gegaan. Bezig met het maken 

van een jeugdbeleidsplan, de jeugdcommissie moet er nog een belangrijke bijdrage aan 

leveren. Selectietrainingen zijn in oktober begonnen voor de jeugd (rood, orange, 

groen, geel), dit wordt nog verder ontwikkeld. De externe trainer die hiervoor is 

aangesteld doet alleen de selectietrainingen. 

o Doelgroepenbeleid in de komende tijd: seniorenplus: is programma vanuit de KNLTB 

voor het voorkomen van blessures/aandoeningen bij spelers boven 50 à 55 jaar oud. 

Kan bestaan uit een aantal trainingen vóór het begin van de competitie of samen met 

een fysiotherapeut oefeningen doen om blessures te voorkomen. 

o Permanente ontwikkeling tennisleraren: nieuw systeem, de tennisleraren moeten vanuit 

de KNLTB 24 punten per jaar halen d.m.v. het volgen van workshops en cursussen. 

o Nieuwe competitiesoorten: hiermee wordt het aantal competitiesoorten drastisch 

teruggebracht van de 300 op dit moment. Elementen van de nieuwe competitiesoorten 

zijn beslissend punt en grote tiebreak. Achterliggende gedachte is om meer mensen aan 

het spelen te krijgen in de competitie, want competitiespelers blijven langer lid van een 

vereniging. Per vereniging kan de keuze gemaakt worden om wel of niet volgens de 

nieuwe competitiesoort te spelen. De competitieleider meldt dat we bij onze vereniging 

nog volgens de oude competitieregels blijven spelen (complete 3e set). 

 Ledenwerving en behoud 

o Als alle beleidspunten goed worden ingevuld moeten we een stabiel ledenaantal van 

rond de 1.000 kunnen houden. Per jaar komen er ongeveer 150 nieuwe leden bij. 

o Inactieve leden: zijn een risico omdat ze makkelijk vertrekken bij de vereniging. Met het 

nieuwe managementsysteem kunnen we hier beter naar kijken. In het algemeen is 1/3 
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van de leden inactief. Belangrijkste reden waarom leden bij ons vertrekken is verhuizing 

vanwege studie of werk. 

 Vrijwilligers 

o EHBO en AED cursussen. De voorzitter heeft Gert Jan Oude Aarninkhof gevraagd om dit 

komend jaar voor iedereen aan te bieden, omdat dit voor competitiespelers verstandig 

is om deze cursussen gevolgd te hebben. 

o Vrijwilligers die omgaan met kinderen of financiële middelen moeten een Verklaring 

omtrent het Gedrag (VoG) hebben. Zo’n verklaring is geen 100% garantie, maar is wel 

een barrière om te verhinderen dat nieuwe vrijwilligers met antecedenten op het gebied 

van kinderen of financiën binnen de vereniging hiermee mogen omgaan. 

o Er zijn nieuwe vrijwilligers voor de accommodatie (o.a. groenploeg) nodig omdat de 

huidige vrijwilligers ouder worden. De voorzitter hoopt dat het nieuwe bestuur 

binnenkort gaat inzetten op het werven van nieuwe vrijwilligers. 

 Jeugd 

o Het aantal jeugdleden is toegenomen. In 2016 is er meer aandacht geweest voor de 

open dag, wat best veel nieuwe jeugdleden heeft opgeleverd. In 2017 wordt ook meer 

aandacht aan de open dag besteed. 

o Jeugdraad en Whoznext team organiseren hun eigen activiteiten (met een beetje hulp) 

en hebben daarvoor een eigen budget. In januari 2017 hebben ze een 

Nieuwjaarsactiviteit (bowling) georganiseerd. 

o Naast de selectietrainingen zal er aandacht moeten zijn voor het verhogen van het 

algehele prestatieniveau van de jeugd. De jeugdcommissie en de sporttechnische 

commissie moeten hier in het jeugdbeleidsplan invulling aan gaan geven. 

o Hoe betrek je nieuwe generaties bij je vereniging? Vanuit de KNLTB is hier informatie 

over hoe we hiermee om kunnen gaan. 

o Jeugd in laten stromen bij Senioren: Er is een gat tussen de jeugdleden van 17/18 jaar en 

de senioren van 30+ jaar. 

 ICT, communicatie en PR 

o Mail verkeer van de vereniging is overgezet naar Gmail. Dit moet ervoor zorgen zoveel 

mogelijk digitaal wordt opgeslagen en dat bij vertrek van vrijwilliger binnen commissie 

de informatie wel behouden blijft. 

o Website draait volledig. De voorzitter bedankt Chris Brandhorst, Margriet Offereins, 

Madelief Worm en Angelique Voorhuis voor hun inzet. De voorzitter vindt dat de 

website actuele informatie geeft. 

o Laptop is volledig ingericht en beschikbaar. 

o De vereniging heeft een nieuw ledenadministratiepakket aangeschaft. De voorzitter 

noemt ook de KLNTB ClubApp. Deze app is bedoeld om in de toekomst elektronisch 

banen af te hangen, vrienden uit te dagen, uitslagen in te voeren. De vereniging kan 

straks veel gerichter informatie sturen naar een specifiek deel van de leden. Er volgt nog 

informatie voor de leden. 

o Er komt wifi op het hele park. 
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o Het bestuur heeft als doel om buiten een digitaal informatiebord neer te gaan zetten. 

Als test wordt eerst in de kantine een dergelijk infoscherm getest. Hierop kunnen de 

toernooistanden en de reclames van sponsoren op getoond worden. 

 Inkomsten 

o De Eco-taks is verdwenen, deze liep via de stichting. 

o Subsidie gemeente Enschede veiligstellen. Het bestuur ziet erop toe dat er gedurende 

het jaar activiteiten worden georganiseerd. 

o Het sponsorbeleid is gedeeltelijk van de grond gekomen. Er zijn een sponsorbrochure 

en sponsorbeleid gekomen. Er ligt nog een grote kans om extra inkomsten binnen te 

halen. 

 Samenwerking 

o De samenwerking met Glanerbrug in het kersttoernooi is goed. 

o De voorzitter noemt dat hij het afgelopen jaar niet bij de 3 vergaderingen is geweest 

waarin andere Enschede tennisverenigingen overlegd hebben. Als reden noemt hij dat 

het niet ging over algemene samenwerking maar dat het alleen over de jeugd ging. 

Vanuit de KNLTB was het bedoeld om de tennissport te bevorderen vanuit de scholen. 

Een lid vraagt waarom er niet wordt samengewerkt op het gebied van jeugd. De 

voorzitter antwoordt dat er niet “Nee” is gezegd op samenwerking, maar dat het overleg 

niet overeen kwam met de bedoeling van de KNLTB. Sommige Enschedese 

verenigingen hebben wel aan dit overleg meegedaan. De voorzitter stelt dat eerst het 

jeugdbeleid binnen de vereniging moet staan, voordat je ermee naar andere 

verenigingen kunt gaan. 

Een ander lid merkt op dat er geen jeugdbeleidsplan is en geen samenwerking met 

andere verenigingen, maar we willen wel wat. We zouden juist wel aan zulk overleg mee 

moeten doen. De voorzitter spreekt tegen dat er geen beleidsplan is maar dit moet nog 

verder worden uitgewerkt. 

Een ander lid vindt samenwerking leuk klinken maar tegelijkertijd niet concreet. 

Samenwerking kan op diverse manieren: bijvoorbeeld onderlinge competitie, 

afstemming over planning van toernooien. 

Een ander lid merkt op dat het feit dat er binnen onze vereniging in zulke grote 

aantallen jeugd les hebben al uitzonderlijk is. Iets anders organiseren naast de lessen is 

een extra activiteit en daarmee extra lastig.  

De voorzitter nodigt de leden met goede ideeën uit om een bijdrage aan de jeugd te 

gaan leveren. 

 Financieel 

o Begroting is op orde. Maximaal €10.000,- wordt bijgedragen aan het vervangen van het 

riool en de bestrating. 

o Nieuw boekhoudpakket is aangeschaft. De voorzitter noemt de mogelijkheid van 

automatische incasso voor het innen van de contributie en betaling via Ideal voor 

toernooicommissies. 

o Meerjarenbegroting met zowel positieve als negatieve ontwikkeling. 
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o Begroting/afrekening van commissies: de nieuwe penningmeester moet in overleg met 

de commissies gaan kijken hoe de manier van begroten en de financiële verantwoording 

ingepast kan worden in het nieuwe boekhoudpakket. 

o De voorzitter benadrukt dat het bestuur hoofdelijk verantwoordelijk is voor de financiële 

zaken binnen de vereniging. 

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn over de evaluatie beleid 2015 – 2019. Deze zijn er niet. 

7. a) Kascommissie 

De voorzitter geeft het woord aan Harry Muller. Harry vertelt dat hij en Henk van Eerten de 

week ervoor de kascontrole gedaan hebben. Harry bedankt de penningmeester omdat het er 

weer voortreffelijk uit zag. De kascontrole verleent hierbij haar goedkeuring aan het financiële 

verslag, dit is ook schriftelijk bevestigd. De voorzitter bedankt Harry en Henk voor de 

kascontrole. Harry verlaat de kascommissie. José Wagteveld was reserve en komt nu in de 

kascommissie. De voorzitter vraagt wie de vrijgekomen reserveplaats wil innemen. Leo Wegdam 

stelt zich beschikbaar. 

7. b) Benoeming kascommissie 2017 

De voorzitter vertelt dat Harry de kascommissie verlaat. José Wagteveld was reserve en komt nu 

in de kascommissie. De voorzitter vraagt wie de vrijgekomen reserveplaats wil innemen. Leo 

Wegdam stelt zich beschikbaar. 

8. Bestuursverkiezing 

 Henk-Jan van der Velde 

Henk-Jan treeft af als voorzitter vanwege drukke werkzaamheden en is niet herkiesbaar. De 

kandidaat-voorzitter Barry Overink stelt zichzelf kort voor. Een lid stelt de vraag wat er voor 

de leden te kiezen is als er maar 1 kandidaat is. De voorzitter antwoordt dat er andere 

kandidaten waren maar dat die zich teruggetrokken hebben vanwege de tijdsbesteding die 

het voorzitterschap kost. Henk-Jan van der Velde brengt de verkiezing van Barry als nieuwe 

voorzitter in stemming. Barry wordt gekozen als de nieuwe voorzitter. 

Henk-Jan van der Velde zit de rest van deze Algemene Ledenvergadering nog wel voor. 

 Ellen Hali 

Ellen treedt af als penningmeester na dit 23 jaren gedaan te hebben en is niet herkiesbaar. 

De voorzitter bedankt Ellen ervoor dat ze de begroting altijd op orde had.  

 Dini Blok 

Dini treedt volgens het aftreedschema af en is weer herkiesbaar voor een functie in het 

bestuur. De voorzitter benadrukt dat je jhe als kandidaat-bestuurslid je beschikbaar stelt 

voor een functie in het bestuur omdat je je wilt inzetten voor de vereniging, niet voor een 

specifieke bestuursfunctie. 

Een lid vraagt hoe het zit met het maximaal aantal bestuursleden, mochten zich nog andere 

kandidaten aanmelden. De voorzitter antwoordt dat het maximaal aantal bestuursleden 9 is, 

en dat er zich behalve Jeroen Bakker geen leden zich voorgedragen hebben voor een 

bestuursfunctie. Het huidige aantal bestuursleden is nu 7, en het aantal bestuursleden moet 
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oneven zijn. Volgens het lid lijkt er 2 keuzes mogelijk: of kiezen voor Dini en daamee naar 9 

bestuursleden, of niet kiezen voor Dini en op 7 blijven. 

Een ander lid vraagt waarom er geen mededeling op de website is geweest voor 

aanvullende bestuursleden, behalve de 2 specifieke. Het lid vindt het vreemd dat met alle 

huidige kandidaten het aantal bestuursleden op 8 komt, en dat het bestuur dan later op 

zoek gaat naar een 9e bestuurslid. Een ander lid suggereert om eerst over de 

kandidaatstelling van Jeroen te stemmen, en daarna pas over het herkiesbare 

kandidaatstelling van Dini. 

Een ander lid vraagt hoe het zit dat eerder in de vergadering is genoemd dat het bestuur 

kleiner moet worden. De voorzitter antwoordt dat het niet mogelijk is gebleken om met een 

bestuur bestaande uit 7 bestuursleden goed te besturen omdat er zoveel taken zijn die niet 

door commissies gedaan worden. Volgens de statuten moet de competitieleider deel 

uitmaken van het bestuur. Ideaalbeeld is dat alleen de bestuurlijke taken voor het bestuur 

blijven, waardoor het bestuur kleiner kan zijn. 

 

De voorzitter vervroegt de pauze zodat het bestuur kan overleggen over de volgorde van 

kandidaatstelling. 

 

PAUZE 

 

De voorzitter vervolgt het agendapunt over de Bestuursverkiezing. 

 Hugo van Bergen 

De voorzitter vertelt dat Hugo sinds ¾ jaar binnen het bestuur de functie van interim-

secretaris vervult, maar dat het lidmaatschap van het bestuur nog bekrachtigd moet worden. 

Hugo stelt zichzelf kort voor. 

 Robert van der Veer 

De voorzitter vertelt dat naar aanleiding van de vacature voor penningmeester er een aantal 

kandidaten is geweest, waarvan zich behalve Robert allen hebben teruggetrokken. Robert 

stelt zichzelf kort voor. De voorzitter benadrukt dat het bestuur in de eerste bestuurs-

vergadering na de Algemene Ledenvergadering de functies binnen het bestuur verdeelt.  

 Jeroen Bakker 

Jeroen opteert voor de functie van voorzitter jeugdcommissie. Jeroen stelt zichzelf kort voor, 

hij wil zich graag inzetten voor de jeugd.  

 

De voorzitter vertelt dat de statuten voorschrijven dat het aantal bestuursleden oneven is. Hij 

vraagt aan de Algemene Ledenvergadering toestemming om op zoek te gaan naar een 9e 

bestuurslid. 

 

Een lid vraagt waarom we nu naar een groter bestuur gaan terwijl het beleidsdoel is om 

naar een kleiner bestuur te gaan. De voorzitter antwoordt dat er op dit moment teveel taken 

zijn voor het huidige aantal bestuursleden, en dat deze niet voldoende door de huidige 
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commissies gedaan worden. Het lid stelt voor om in het komende jaar uitbreiding van de 

commissies te zoeken en komend jaar te bekijken of het bestuur weer kleiner kan worden. 

 

Een ander lid vindt het in het kader van belangenverstrengeling bijzonder dat iemand met 

een familiaire band met één van de tennisleraren in het bestuur zit. De voorzitter antwoordt 

dat de tennisleraren zzp-er zijn, en dat Dini in de bestuursvergaderingen niet mag stemmen 

over zaken die met de tennisleraren te maken hebben. Binnen het bestuur is een 

integriteitspersoon die de evaluaties met de tennisleraren doet, Dini is niet op de hoogte van 

de inhoud van deze gesprekken. André le Loux bevestigt namens de stichting het feit dat de 

tennisleraren zzp-er zijn. 

 

Een ander lid suggereert om de statuten aan te passen zodat er niet perse een oneven 

aantal bestuursleden hoeft te zijn. De voorzitter laat dit aan het nieuwe bestuur. 

 

Een ander lid vraagt of het klopt dat het toekomstige 9e bestuurslid als interim in het bestuur 

komt tot de volgende Algemene Ledenvergadering. De voorzitter bevestigt dit. 

 

De voorzitter stelt voor te stemmen voor de nieuwe bestuursleden. 

 Robert van der Veer wordt met handopsteking gekozen als bestuurslid. 

 Jeroen Bakker wordt met handopsteking gekozen als bestuurslid. 

 Dini Blok wordt met handopsteking gekozen als bestuurslid. 

 Hugo van Bergen wordt met handopsteking gekozen als bestuurslid. 

Het bestuur gaat op zoek naar een 9e bestuurslid. 

9. Stichting Wooldrikpark 

 De voorzitter geeft het woord aan André le Loux. André vertelt dat de stichting de 

beheerder van het tennispark is. Gebeurtenissen van 2016: 

o Alarminstallatie uitgebreid naar achterzijde kantine 

o Kabels getrokken voor camerabewaking 

o Nieuwe boeien aan de kantine 

o Controle aan elektrische installaties OK 

o Werkgroep energiescan, kijkt nu naar of LED-verlichting kostenvoordeel oplevert 

o Meubilair deels nieuw in overleg met de pachter 

o Rioolinspectie door de gemeente Enschede 

Op de planning voor 2017: 

o Aanleg Wifi op het hele park 

o Jaarlijkse legionella-controle 

o Afzuiging toiletgroepen verbeteren 

o Meubilair deels schilderen 

o Kinderspeelplaats voorzien van kunstgras 

o Nieuwe bestrating 
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André hoopt dat we tot 2023 met de huidige toplaag op de banen kunnen doen. Streven is 

om in 2023 lastenvrij te zijn. Eind 2017 gaan stichting en vereniging overleggen of een 

overdracht van de stichting naar de vereniging wenselijk en/of haalbaar is. 

André bedankt alle vrijwilligers van de onderhoudsploeg en de groenploeg. 

André geeft het woord terug aan de voorzitter. 

 

De voorzitter vertelt dat bij een eventuele overdracht van de stichting naar de vereniging 

ook alle (+/- 40) vrijwilligers van het parkonderhoud door het verenigingsbestuur 

aangestuurd zouden moeten worden. 

10. Begroting 2017 

 De voorzitter geeft het woord aan Ellen Hali. 

 Ellen komt terug op de vraag van Leo Wegdam over Rekening en verantwoording 2016 

(agendapunt 5): het blijkt wel te kloppen. 

 Ellen benoemt een aantal opvallende zaken op de Begroting 2017: 

o Inschrijfgelden valt hoog uit door het grote aantal nieuwe leden. 

o Subsidie: de gemeente Enschede geeft een bedrag aan subsidie voor elk jeugd- en 

seniorlid. 

o Sponsoring valt laag uit omdat alleen reclamedoeken van toernooien op deze begroting 

staan. Het begrote bedrag is hoger omdat de sponsorcommissie dit jaar hopelijk 

financieel meer kan bereiken. André le Loux vertelt namens de stichting dat de stichting 

ongeveer €4.000,- inkomsten binnenkrijgt voor reclamedoeken, en dat een gedeelte 

weer naar de vereniging gaat. 

o Onvoorzien: hoge kosten omdat er tijdens het ITON-toernooi 2016 er veel baanhuur 

nodig was 

 Ellen stelt voor om €10.000,- toe te voegen aan de algemene reserve. De Algemene 

Ledenvergadering gaat hiermee accoord. 

11. Huldiging Jubilarissen 

 De voorzitter feliciteert de jubilarissen met een bos bloemen en een fles wijn 

Voor hun 40-jarig jubileum: 

o Dhr J. Hofman 

o Mevr. Y. Huiskes 

o Dhr W. Kistemaker 

Voor hun 25-jarig jubileum: 

o Mevr D. Reinders 

o Dhr J. Reinders 

o Dhr E. Gerritse 

o Dhr H.J. v.d. Heide 

o Dhr J. Lambers 

o Dhr R.G. Beverdam 

o Dhr J.W. Deen 
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o Mevr. M.C. Dijk-Karsten 

o Dhr R. Hoedeman 

o Dhr R. Wolsink 

o Dhr B.J. Knobben 

o Mevr. J. te Lintelo 

o Dhr G.F. ten Thij 

o Mevr G. Meijer 

 De voorzitter spreekt een dankwoord uit aan Ellen Hali. Zij wordt benoemd als Lid van 

Verdienste en krijgt de bijbehorende oorkonde, een fles wijn en een waardebon. 

 Peter Geurts spreekt een dankwoord uit aan Henk-Jan van der Velde. Hij krijgt een bos 

bloemen, een fles wijn en een waardebon. 

12. Rondvraag 

 Een lid vraagt wanneer er een pin-automaat in de kantine komt. De voorzitter antwoordt dat 

de stichting overlegd heeft met de pachter i.v.m. de bijkomende kosten. De voorzitter laat 

dit over aan het nieuwe bestuur. De vereniging heeft hier niet direct invloed op. 

 Een ander lid vraagt of de gehele ITON-commissie gestopt is, en of het toernooi dit jaar wel 

door gaat. Het toernooi is ingeschreven en er wordt hard aan gewerkt om het door te laten 

gaan. 

 Een ander lid vraagt hoe het zit met de communicatie van niet mogen tennissen i.v.m. 

opdooi. Op de website staan soms mededelingen die niet meer kloppen. De voorzitter 

antwoordt dat de direct betrokkenen via Whatsapp goed op de hoogte zijn, en dat er 

borden worden opgehangen. Chris Brandhorst vult namens de communicatiecommissie aan 

dat het door veel wisselingen in wel/niet mogen tennissen soms helaas niet goed op de 

website staat. 

 Lisanne Leurink stelt zich beschikbaar als 9e bestuurslid. Ze stelt zichzelf kort voor, ze wil zich 

graag inzetten voor de jeugd. De voorzitter stelt voor dat ze aanschuift bij de eerstkomende 

bestuursvergadering, dan wordt er dan door het bestuur over gestemd. 

 Een ander lid stelt voor om van de kantine een clubhuis te maken. André le Loux stelt 

namens de stichting dat leden van de vereniging dit bij het verenigingsbestuur aangeven, 

die hebben regelmatig overleg met de stichting 

 Een ander lid geeft een compliment voor de jeugdige vereniging. 

 Een ander lid bedankt het bestuur voor het afgelopen jaar. 

 Een ander lid vraagt om wat meer wederzijds respect tijdens een Algemene 

Ledenvergadering. 

13. Sluiting 

 De voorzitter bedankt de leden voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 22:03 uur. 


