
Verslag (beknopt) van de bestuursvergadering van 10 december 2019 

 

1. Vanuit het bestuur: 

Tijdens de AVL van 22 januari 2020 zal bekend worden gemaakt welke bestuursleden 

aftreden en welke personen zullen toetreden tot het bestuur. Het bestuur is actief op zoek 

naar versterking.  

 

2. Vanuit de kantinecommissie: 

De volgende zaken zijn besproken: 

➢   Status en voortgang exploitatie kantine. De benodigde vergunningen zullen voor Kerst 
rond zijn.  

➢ Inkoopdeals: er heeft een gesprek met Brand Brouwerij plaatsgevonden. Er is een 
afspraak gepland met de Sligro en met een leverancier van koffieapparaten. 

➢ Er komt een kassasysteem met 2 kassa’s. Pinnen kan, maar ook betaalmogelijkheid voor 
pasjes wordt onderzocht. Tot 1 juli 2020 nog cash accepteren  

➢ Afscheid toon en Dorien 29-12-2019 tussen 14:00 en 17:00 
o Programma van deze middag is nog niet bekend, wordt navraag naar gedaan; 

Een afvaardiging van het bestuur van BRZ en Caesar is aanwezig; 
o Ideeën voor afscheidsgeschenk vanuit BRZ zijn besproken en hier wordt verdere 

actie op gezet. 
 

3. Vanuit de wedstrijdcommissie: 

a. Toernooien zijn besproken. De commissie komt op 23 januari 2020 weer bij elkaar. 
 

b. Competitie: 
➢ Op zaterdag drukker dan vorig jaar (8 teams), wens om nog 2 teams erbij krijgen. Op 

zondag mogelijk minder teams (6/7). We hebben thans best wat jeugd die overgaan van 
groen naar geel. Vrijdagavond hebben we 4 teams; 
Nieuwe oproep in de nieuwsbrief. 

➢ Dassenburcht zit met een overschot op vrijdag, zij hebben BRZ benaderd met de vraag of 
zij banen in gebruik mogen nemen. Verzoek is besproken. Onder voorwaarden is dit 
mogelijk. 
 

c. Mindervaliden tennis: contact met o.a. de Esther Vergeer Foundation. 
 

4. Stichting BRZ-Caesar: twee (bestuurs)leden van BRZ zullen zitting nemen in de nieuw op te 

richten stichting. Dit i.v.m. het nieuwe kantinebeheer en de nauwe samenwerking tussen 

beide verenigingen met ingang van het nieuwe jaar. Er wordt nog gezocht naar een 

onafhankelijk administrateur. 

 

5. Vanuit de sponsorcommissie: 
➢ Ramon werft actief nieuwe sponsoren; 
➢ Deze commissie moet steviger bemand gaan worden. 

 
6. Vanuit de activiteitencommissie: 

a. Organisatie eerstvolgende activiteiten: 
i. Algemene Leden Vergadering,  

ii. Opening kantine  
iii. Pub quiz,  



iv. Griezeltocht 
v. Snertwandeling  

Actiepunt: oproep aan de leden om mee te helpen organiseren van de openingsactiviteit in 
maart 2020. 

b. Ontbijtsessie voor nieuwe leden, op 1 maart 2020. Ook voor de iets oudere jeugd 
(Beach tennis) organiseren. 
 

7. Vanuit de Accommodatie- en Baancommissie 
➢ Overleg met Nard Voncken over baanonderhoud 2020. Urenoverzicht akkoord. 
➢ Actiepunten: 

o Aanschaf tweedehands walsen; 
o Verzekeringscontract tractor checken. 

a. Gemeentelijk overleg 
i. Verzoek aan Sportstichting De Haamen om uitkomsten gesprek 

Sportstichting De Haamen en Gemeente Beek worden toe te zenden aan 
bestuur BRZ; 

b. Status (winter)tennisbanen 
i. Besproken: alternatieven (baansoort/ballonhal). Komt het bestuur op terug 

tijdens de ALV van 22 januari 2020. 
 

8. Evaluatie van ledenvergadering 
Er is enige twijfel of het laten doorgaan van de ledenvergadering op deze manier wel zinvol 
is. De opkomst is telkens erg laag, steeds overwegend dezelfde mensen, we missen bepaalde 
groepen leden (jeugd m.n.) en er stapt niemand naar voren met de boodschap ‘ik doe mee’.  

➢ Communicatiemiddelen die we nu inzetten bereiken nog te weinig wensen. Hier zijn 
verschillende redenen voor: 

o Website wordt nog te weinig bekeken, hoe kunnen we dit beter aanpakken? 
o Mail wordt niet altijd gelezen, Club-App is niet geïnstalleerd op de telefoon, 

men is geen lid van Facebook of volgt BRZ niet op Facebook, geen internet, 
frequentie nieuwsbrief moet hoger (?),  

➢ We gaan per activiteit mensen zoeken én deze als bestuur actief verzamelen 
o Actiepunt: eerste activiteiten verdelen; zie Jaarkalender, staat ook op de 

website; 
o Idee: per activiteit een half uur gebruiken om de aanwezige deelnemers te 

informeren over algemene zaken. 
➢ Diverse aanwezigen hadden (met name ná de formele bijeenkomst) goede punten, 

opmerkingen en input waar we als bestuur ons voordeel mee kunnen doen. Deels 
zijn deze al besproken tijdens de bestuursvergadering van 10 december. 

o Mogelijk wil een van de leden die aanwezig was meedenken/meedoen met 

het invullen van een rol op het gebied van communicatie en/of het 

ontwerpen van een nieuwe huisstijl; deze persoon zal binnenkort nogmaals 

worden benaderd vanuit het bestuur; 

o Actiepunten voor het bestuur: aanpassen website: afmelden moet 
toegevoegd worden, sponsoren moeten toegevoegd. Teksten worden deze 
week aangevuld op de website; 

o Inzet vrijwilligersuren voor alle leden: wisselende reacties vanuit de 
aanwezigen. Willen we hier iets mee, dan moeten we een kant en klaar plan 
hebben. Actiepunten: voorwaarden, spelregels, hoe kun je de 
vrijwilligersuren besteden, welke activiteiten, kosten, etc. 

➢ Huidige communicatieplan aanpassen. Dit wordt in de komende weken opgepakt. 



➢ Vanaf het voetbalveld tegenover baan 3 en 4 komen veel ballen over het hekwerk: 
spelers komen met voetbalschoenen op de gravelbanen, soms brutale opmerkingen. 
Hekwerk is momenteel lager dan het oorspronkelijke hekwerk. Dit is bij de Stichting 
gemeld. Zie ook punt 7a. Tevens bericht naar bestuur Caesar om leden van de 
voetbalclub aan te spreken op gedrag. 

➢ Voetballen tegen de muur op de hardcourtbaan: dit kunnen we niet verbieden, we 
kunnen de betreffende mensen wel aanspreken op hun gedrag.  

 
9. Visie- en beleidsdocument BRZ 

➢ Document is in definitieve vorm op onze site geplaatst. 
 

10. Mededelingen van de penningmeester 
➢ Betalingen competitiebijdrage en/of lidmaatschapscontributie: diegenen die nog niet 

betaald hebben zullen persoonlijk benaderd worden. Niet betalen heeft 
consequenties voor eventuele deelname aan de competitie van 2020 of lidmaatschap 
BRZ; 

➢ Actiepunt voor sponsorcommissie: kijken of zij over willen stappen op nieuwe 
sponsorlidmaatschappen; 

➢ Opvragen actueel overzicht van aan- en afmeldingen; 
 

11. Overige zaken: 
➢ Overwegen creëren bijzonder lidmaatschap, maken wel met spelregels > altijd individueel 

bespreken. Vraag: wat kost het om iemand lid te maken van KNLTB + bijdrage 

sponsorcompetitie. Het bestuur wil geen precedentwerking.  

➢ Wanneer na januari nieuwe bestuursleden zijn geïnstalleerd, taken (her)verdelen. 

 


