
Verslag jaarvergadering 2019 
Verslag van de jaarvergadering gehouden op 20 maart in het clubhuis van de tennisvereniging.  
Aanvang 20:00. 
 
Aanwezigen: Peter Pith, Gerard Riemersma, Gerrit Hendriks, Ger van ’t Hoofd, Berty van Rees-Vellinga, Jan v.d. 
Berg, Henriette Keun, Roel v.d. Beuken, Dinie Riemersma, Willem Deden, Sjaak Mulder. 
 
Bestuursleden: René de Grave, Pieter Borger, Germ van der Weg, Jessica Braaksma, Marian Bakker en Martijn 
Nota. 
 
Afmeldingen (m.k.): Anja Woudstra, Dick Sangers, Melanie Postma, Olaf Ruizendaal. 
 
1. Opening 
René opent de ledenvergadering om 20:15. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededeling van de voorzitter is dat er een laurierhaag komt langs baan 4 en baan 2. Vooral in de winter waait 
er soms een harde wind dwars over de baan, deze willen we daarmee zoveel mogelijk tegenhouden. In overleg 
met de gemeente en de voetbalclub moet de haag er komen. Kanttekening is dat als we als club alleen voor de 
kosten moeten opdraaien. 
 
Peter Pith geeft aan dat het wellicht een idee is om netten te plaatsen op de hekken, zodat deze de wind 
wegnemen die dwars over de banen staat, dan is een haag niet nodig. 
 
3. Vaststellen notulen ALV 2018 
De notulen van de vorige ALV worden vastgesteld. 
 
4. Verslagen van de diverse commissies 
Er waren geen verzoeken om de jaarverslagen van tevoren in te zien. 
De diverse commissies komen zelf aan het woord en geven de hoogtepunten van hun jaar. 
 
5. Financieel jaarverslag en jaarrekening 2018 
Pieter Borger licht de samenvatting van het jaarverslag toe. Er is afgesloten met een kleine plus. 
Het initiatief om Sponsorkliks te gebruiken valt totnogtoe tegen.  
 
6. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 
De controle op penningmeester is dit jaar gedaan door Gerard Riemersma en Gerrit Hendriks. 
Zij spreken hun waardering uit voor het werk van Pieter Borger en verlenen décharge. 
 
7. Begroting 2019 
De voorzitter licht toe dat we een beslissing moeten nemen om op de lange termijn een financieel gezonde 
vereniging te blijven. De banen liggen er altijd heel goed bij en daardoor kunnen we de reserveringen voor het 
vervangen van de banen over een langere tijd uitspreiden.  
 
Jan v.d. Berg vraagt of we niet teveel reserveren. We zijn een financieel gezonde vereniging. Het antwoord van 
de voorzitter hierop is dat we de komende jaren ook gezond moeten blijven.  
 
Berty geeft aan dat er misschien nog iets gedaan kan worden met een gecombineerd lidmaatschap. Het 
bestuur geeft aan dit te gaan bespreken in de bestuursvergadering. 
 
Ger zegt dat het een idee is om bedrijven te gaan vragen of ze in natura willen gaan sponsoren. Bijvoorbeeld 
om onderhoud te doen of om te cateren bij toernooien. 
 
8. Bestuursmutatie(s) 
Martijn wordt herkozen als secretaris. 
  



9. Vacatures commissieleden 
Commissie onderhoud en beheer verwelkomt Roel Wietsma. Ook Joop van Drogen draagt zijn steentje bij aan 
onderhoud en beheer van het sportpark.  
Voor de jeugdcommissie is het idee dat we bij de ouders zelf gaan lobbyen. 
De recreatiecommissie blijft een vraagteken. Afgesproken is dat als iemand een idee heeft, dat hij/zij dan alleen 
of met meerdere de activiteit dan gestalte geeft. 
 
10. KNLTB clubapp 
Het gedeelte van de clubapp dat we nu gebruiken is de ledenadministratie. 
Henriette zegt dat de notificaties vanuit de app wel handig zijn. Volgens Roel heeft de app wel de toekomst. 
Het bestuur geeft aan er op dit moment nog niet iets in te zien om dit voor de club in te zetten of 
functionaliteiten uit te breiden. Als kleine club houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 
 
11. Beleid 2019-2024 
Over de ledenwerving. Het blijft moeilijk om nieuwe leden aan te trekken. Wanneer men wil tennissen dan 
wordt men echt wel lid. Toch is het ook de tijd waarin we leven in een vergrijzend dorp. Men wil geen 
verplichtingen en individuele sporten als fitness en hardlopen zijn tegenwoordig populairder dan tennis. 
 
Tennislessen en tweede trainer. René geeft aan dat we als bestuur erg tevreden zijn over Devlon. Er is nu ook 
geen noodzaak om een tweede trainer aan te trekken, omdat Devlon hier 2 dagen aanwezig is. 
 
12. Rondvraag 
Er komt een vraag over het rookbeleid. Het wordt als hinderlijk ervaren dat men buiten op het terras rookt. 
De voorzitter antwoord hierop dat we de regels van de wet volgen en dat het er alle schijn van heeft dat er in 
de nabije toekomst helemaal niet meer op sportparken gerookt mag worden. 
 
Een vraag van Sjaak. Wanneer het regent en je speelt door wat gebeurt er dan met de toplaag? 
Willem geeft antwoord op zijn vraag en zegt dat hij het bij trainingen het hier met Devlon wel over heeft. 
Wat de baan kan hebben en wanneer je precies moet stoppen met tennissen is als er plassen dreigen te 
ontstaan. Dan moet je echt van de baan af, anders verniel je deze. Dit komt ook in de volgende nieuwsbrief. 
 
Er is behoefte aan een tossmoment. Er worden een aantal vrijwilligers gevraagd om de avonden te organiseren 
(hek open en kantine open, etc.). Berty, Dinie, Germ en Willem willen in ieder geval wel 1 of meerdere avonden 
organiseren. 5 april is het eerste tossmoment. In de nieuwsbrief volgen de andere datums. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:00 


