Notulen ALV maandag 27 januari 2020
Herberg van Hilbrantsz, aanvang 20.00 uur
Aanwezig: Jojanneke van Schie, Janine Douwes, Martin Hammenga, Richard
Knol, Eric Mekel, Vanessa Kerkhof, Martijn Kruisman, Thony Mul, Rob Bol, Huub
Wijfjes, Petra Boersma, Klaas van Lubeck, Martin Arends, Jacques Waindrich,
Liesbeth Welling, Robert Bronts, Silke Bronts, Bart Jager, Kees Kuijt, Berend
Gunnik, Jaap Terwal, Frank Dijkstra, Dennis Meijer, Popko de Jonge, Hans
Ockels, Rik Kremer, René de Heij, Ferry Woldring, Bart Buijze, Tom Nicolaï,
Debbie Groesz, Hans Huizenga, Harmen Haringa, Marijke van Maastricht, Tiny
Meeuwsen, Ingrid Peters-Brakema, Klaas Slotema.

1. Opening: EM opent de vergadering. Jaaroverzicht commissies is gelijk
aan jaarverslag commissies. We hebben geen voorzitter, vandaar agenda
overhoop gegooid en beginnen we met de verkiezing van de voorzitter.
2. Bestuur stelt voor Martin Hammenga te benoemen voor 3 jaar,
vergadering stemt in met het voorstel. Martin krijgt het woord, bedankt
voor de benoeming, kort voorstelrondje. Huub komt de hamer brengen.
Afmeldingen worden genoemd.
3. Ingekomen bericht van Luuk Feikens, hij wil graag een rookvrij park,
bestuur neemt dit mee.
4. Notulen vorige vergadering: geen opmerkingen, notulen worden
vastgesteld.
5. Jaaroverzicht commissies, geen jaarverslagen maar filmpje. Geen vragen
aan de commissies over afgelopen jaar.
6. Jaarrekening 2019:
Toelichting: veel inspanningen op het park, nieuwe banen, nieuwe
fietsenstalling, nieuwe kinderbanen. Kosten geschat op 165k is 190 k
geworden, het grote verschil zat in de vervanging van de grasmat op
baan 10. Hiervoor zowel een subsidie van de gemeente gekregen en ook
Antea heeft bijgedragen. Subsidies zijn meegevallen, m.n. door de BOSA
subsidie (20% subsidie van het rijk op verbouwingen

sportaccommodaties. Resultaat in 2019 13k naar voorzieningen.
Subsidies op het park zijn in mindering gebracht op de investeringen.
Groenbedrijf ingeschakeld voor onderhoud park, lastig om vrijwilligers te
vinden en om het toch te onderhouden bedrijf gevraagd.
Popko de Jong: is er een planning voor het groot onderhoud? Ja, dat
komt bij het meerjarenplan.
Huub Wijfjes: het is jammer dat de vereniging niet zelf het onderhoud
kan doen. EM, we hebben oproepen gedaan, maar geen reacties gehad.
Popko de Jonge: Is het een langdurig contract? Nee, tot 1 april
Kascie: Frank Dijkstra: we zijn bij Eric geweest, saldi gecontroleerd, aantal
facturen gecontroleerd, voorstel penningmeester decharge verlenen.
Hans Ockels neemt de plaats van Frits Leverman over. Jaarrekening
wordt vastgesteld.
7. Begroting 2020: banen worden nu gerenoveerd, nieuwe hekwerken ed.
Planning is dat de banen op 1 maart klaar zijn, dit is wel afhankelijk van
het weer. Gemeente draagt 1/3 bij aan de investering, ook BOSA
subsidies dus relatief goedkope nieuwe banen. Er komt groot onderhoud
aan het clubgebouw, hier komt een meerjarenplan voor. Voor dit jaar
17,5k begroot, dit komt uit de voorziening. Ook een reservering voor het
lustrumfeest wordt 2500 gereserveerd.
Jacques Waindrich: er is nog niets opgenomen voor investering Padel?
EM, nee, dit komt na de pauze.
Jaap ter Wal: Contributie naar beneden, zijn er minder leden. EM ja, we
houden er rekening mee, voorzichtigheidshalve. Gem. 70 opzeggingen
per jaar, gelijk aan het landelijk percentage. Weten we ook waarom ze
opzeggen? Nee.
Popko de Jonge: gaan jullie ook actie voeren om leden te trekken? EM,
vooralsnog niet in de planning, wel weer Maak kennis met tennis en via
scholentennis. PdJ: KNLTB wil daarbij helpen. EM: we spreken de
relatiebeheerder volgende week en zullen dit meenemen. Vergadering
stemt in met de begroting 2020.
Meerjarenbegroting: Het gaat financieel goed, alle banen staan in de
meerjaren begroting opgenomen voor onderhoud. Ander punt,
verlichting banen 1 t/m 3 voldoet niet, we houden ook rekening met het
aanleggen van nieuwe verlichting op banen 1 t/m 3. Geen rekening
gehouden met BOSA, we weten niet hoe lang dat blijft.

8. Nog 2 vacante functies, secretaris, Janine stopt, Eric wil nog 2 jaar
blijven. Janine wordt bedankt.
Behalve bestuur mutaties ook nog een wisseling, Harmen Haringa stopt
als ledenadministrateur. Er is een vervanger gevonden, Elmar
Weinekotter. We willen Harmen ook bedanken voor het vele werk.
Het bestuur stelt voor om Vanessa Kerkhof te benoemen als secretaris,
ALV gaat akkoord.
Onderbreking, filmpje KNLTB over voordracht EM en congres bij
verkiezing. Ook voor Eric zijn er bloemen en de zwarte tulp. ALV gaat
akkoord met EM nog 2 jaar penningmeester.
9. Zijn er nog mensen die plaats willen nemen in de lustrumcommissie en
zijn er nog ideeën?
Ferry Woldring: Misschien kijken bij bijvoorbeeld Vries die dit jaar
lustrum hebben.
PAUZE
10. Voorstel bestuur Padel:
Vorig jaar presentatie gehad van Bart en Jojanneke, daarna presentatie
voor bestuur. Gesprekken met gemeente en daarna is dit voorstel vanuit
het bestuur gekomen. Eerst een toelichting en presentatie van
Jojanneke en Bart.
Jojanneke: jaar geleden 1e presentatie, het enthousiasme is nog meer
toegenomen nu we het vaker hebben gedaan. Afgelopen jaar met 70
mensen naar Groningen geweest, iedereen was enthousiast, 88% wil het
vaker spelen. Zie presentatie.
Aantal vragen uit de zaal: ? zijn er al ervaringen bekend van andere
verenigingen? Alleen korte termijn, banen liggen er nog niet zo lang.
Sommige verenigingen hebben extra toename leden. Liesbeth Welling:
Hoeveel banen heb je nodig? Is 1 wel voldoende? Bij voorkeur 2 om
competitie e.d. te kunnen spelen. Huub Wijfjes: Biedt de KNLTB al
competitie aan? Ja, en de verenigingen in de buurt doen allemaal mee.
Bart Jager: is er ook geïnventariseerd onder mensen die niet mee zijn
geweest? Nee, dit was wel een representatieve groep. Huub Wijfjes: is er
ook gesproken met Smashing? Ja, ze hebben al een trainer en willen
eventueel nog 1 opleiden. Martin Arends: Robin werkt niet meer bij ons,
maar wij zijn uiteraard bereid om hier in te springen. Popko de Jong: hoe

ga je het besturen? Kunnen alle leden Padel spelen? Of komt er een
extra lidmaatschap voor? Visie: combinatie, integreren binnen de
vereniging. PdJ: ik kan me voorstellen dat de oudere leden er geen
belangstelling voor hebben. EM: er komt dan idd een
contributieverhoging. PdJ: ik kan me voorstellen dat niet iedereen hier
extra voor wil betalen. EM: we zijn er vereniging en iedereen betaalt
voor alle faciliteiten. We hopen dat iedereen er wel gebruik van gaat
maken. ?? Is uitbreiding naar de manege kant uitgesloten? Nee, maar
niet optimaal. Dan erg weggestopt. HW: bestemmingsplan geeft aan dat
sporthal sportbestemming is, is er al toestemming? EM gemeente wil wel
subsidie geven, max 1/3, aanvraag was niet meer geldig, was ingebracht
met 2/3 subsidie. Gemeente geeft m.b.t. locatie aan dat de wens
duidelijk is, en dat het meegenomen wordt, eveneens de parkeerplaats.
Stel dat er wel woningbouw komt, weten we dan zeker dat er geen
problemen komen m.b.t. licht? Gemeente geeft aan dat het voor
woningbouw eigenlijk te klein is. EM geeft uitleg over de financiën. Is de
€9,- vast? Of is er een kans dat het minder wordt? EM het is zeer
onwaarschijnlijk dat het meer zou worden.
Er is 7 jaar geen verhoging geweest, wat is dan € 9,-?
Petra Boersma, er is veel belangstelling voor avondcompetitie, ik zou
liever een verlichte tennisbaan hebben i.p.v. padel banen zodat we meer
mensen kunnen laten tennissen. Liesbeth Welling is het daarmee eens.
Ter Wal, dan baan 9 weg en een nieuwe verlichte baan. EM dit is ook met
de gemeente besproken. Nu geen subsidie omdat we niet genoeg leden
hebben daarvoor.
Harmen Harringa, moet je padel ook afhangen? Ja, zelfde idee als de
tennisbaan.
Silke Bronts: moet je ook slepennet als op tennisbaan? Vergelijkbaar met
smash court.
Marijke van Maastricht: hebben omwonenden ook last van de
verlichting? Banen komen dan in dezelfde lijn als de verlichte banen.
Huub Wijfjes: wel gevoelig voor vernieling? EM ze worden verzekerd.
Kees Kuijt: In Roden hebben slapende leden opgezegd na
contributieverhoging, zou dat hier ook komen? EM geen idee
Harmen: is het ook geschikt voor jeugd? Jojanneke: ja, ook kinderen
kunnen het spelen.
PdJ vindt dat we door moeten gaan met de plannen.

Dennis Meijer: is het ook een optie om de mobiele baan bijvoorbeeld 3
maanden neer te leggen? Bart: er is over gesproken, maar de baan is
heel 2020 besproken.
MH: er is nog gen kant en klaar plan, maar wel uitgangspunten, ik stel
voor te gaan stemmen over het advies van het bestuur:
in te stemmen met de aanleg van 2 padelbanen in 2021
instemmen met de investering die een orde van grootte kent van €
140.000 en een eigen bijdrage van € 65.000
om de aanleg van Padel mogelijk te maken instemmen met een
contributieverhoging van maximaal € 9 per seniorlid met ingang
van 2022.
Huub Wijfjes: laten we instemmen onder voorbehoud dat de gemeente
akkoord gaat en dat het niet ten koste gaat van een eventuele extra
smashcourt baan.
Ferry Woldring: hoe groot schat je de kans dat we nog een extra baan
aan mogen leggen?
EM: Voorlopig zal er bij dit ledenaantal geen extra smashingbaan komen
omdat we al 12 banen hebben.
HW stelt dan voor om te stemmen voor een intentieverklaring en nog
niet te stemmen voor aanleg. Zodat we ruimte sporthal nog vrijhouden
voor een extra smashcourt baan.
EM: de locatie komt voort uit overleggen met de gemeente. Daarom
vragen wij de ALV om in te stemmen met de aanleg van de padelbanen
voordat we naar de gemeente gaan voor formele aanvraag van de extra
grond naast baan 11.
Frank Dijkstra stelt voor om met de tekening naar de gemeente te gaan
en dan zonder smashcourt baan maar wel de locatie met smashcourt
baan.
EM: de gemeente gaat niet akkoord met het vrijlaten van ruimte voor
een eventuele extra baan. Enige mogelijkheid is dan baan 9 inleveren en
dan een extra baan naast baan 11.
Rene de Heij: Er zijn dus eigenlijk 2 wensen voor deze grond van de
sporthal: een extra verlichte tennisbaan of 2 padelbanen.
MH: Huub stelt voor om te stemmen om een intentieverklaring, maar
eerst brengen we het oorspronkelijke voorstel van het bestuur in
stemming. Wie is voor? Meerderheid is voor het voorstel van het
bestuur. Zijn de tegenstanders voldoende gehoord? Of willen ze nog iets
inbrengen? Geen reactie.

11. Rondvraag: Ferry Woldring: Bart en Jojanneke bedanken voor het vele
werk. Klaas: ik heb een bericht gestuurd naar het bestuur met het
verzoek om een ballenkanon. Wordt besproken in het bestuur.
Robert Bronts: Nu in de winter is de verlichting in de hal goed.
Harmen Haringa: er wordt onderzoek gedaan naar digitaal afhangen, lijkt
mij een goede ontwikkeling. EM: we zijn er mee bezig.
Silke Bronts: doet de vereniging iets met overlijden van leden? EM: Als
we het horen wel.
12. Sluiting om 22.20 uur.

