
Notulen: ALV TC Mancer Cats

Datum: 26 maart 2020

Tijdstip: 20:00 - 21:30 uur

Locatie: telefonisch vanuit Driebergen

Aanwezig: Bas Stroeken (Voorzitter), Erik Veldhuizen (Secretaris), Eric Feiter 

(Aftredend penningmeester), Johan Reurink (Technische commissie & Jeugdzaken), 

Sandra Netze (aantredend penningmeester), Peter Brandsma (Stichting bestuur), 

Eduard Sartorius, Saskia Redeke, Jan van Rutte, Nynke Geerts, Leen Murre, Sabina 

Verbiest, Rob van Hengel, Monique Logger, Angelique van den Bouwhuijsen, Jolt 

Oostra, Geeke Feiter

 

Opmerking: De ALV is telefonisch gehouden i.v.m. het verbod op bijeenkomsten van 

meer dan 3 mensen om verspreiding van het Corona Virus tegen te gaan. Nynke 

Geerts merkt op dat formeel deze ALV niet geldig is omdat het geen fysieke 

vergadering in Driebergen betreft (Red. Bij het nalezen van de statuten treft de 

secretaris deze regel echter niet terug). Gezien de vroegtijdige en complete 

aankondiging door het bestuur wordt deze vergadering toch als leidend gezien. Voor 

de volledigheid zal bij de volgende fysieke ALV nogmaals om decharge van het 

bestuur door de ALV worden gevraagd.

1. Opening vergadering

> Eerste ALV per telefoon in geschiedenis van Manger Cats

> Monica Knottnerus en Yvette van Dok hebben zich afgemeld

2. Mededelingen en ingekomen stukken

Jolt Oostra brengt als extra agendapunt het verzoek in om de mogelijkheid te 

onderzoeken om te kunnen singelen ondanks dat alle sportclubs gesloten zijn i.v.m. 

het Corona virus. Zie onder punt 11 (Rondvraag).

3. Notulen ALV 8 maart 2019 (Stuk 1)

Deze zijn wel erg staccato. Notulen voor deze vergadering zal meer detail en context 

bevatten. ALV keurt de notulen goed.

4. Korte toelichting en goedkeuring jaarverslagen commissies (Stukken 2 t/m 7)

> Facilitair: Vraag: wat is de terug levering aan elektriciteit aan het net is. Het netto 

resultaat is nl niet veel lager dan in het verleden. Jolt: We hebben een stabiele 

opbrengst aan zonne-energie. Volgend jaar ook graag de terug levering mee nemen 

in de verslaglegging. We gaan meer dan 50% gaan we in gas verbruik omhoog. Hoe 

kan dit? We zijn hier niet verder ingedoken. Jolt Oostra gaan dit beter monitoren. 

Tijdens de volgende ALV zullen we deze details meenemen. Stuk Goedgekeurd.

> Barzaken: stuk goedgekeurd

> Sponsoring: Vraag: hoe doen we de sponsoring van het open toernooi? Bas: er 

word nu een begroting gemaakt zonder sponsoren. Stuk goedgekeurd

> Tenniszaken: het idee is om een jeugdcommissie met jeugdleden op te zetten die 

een coördinerende rol krijgt en de betrokkenheid van de jeugd bij de club vergroot. 

Stuk goedgekeurd

> Evenementen: stuk goedgekeurd.

> Communicatie, vrijwilligers & nieuwe leden. Vraag: kun je ook pushberichten sturen 

via de app ? Antwoord: jdit gaan we onderzoeken. Stuk goedgekeurd.

5. Bespreking en goedkeuring financiële jaarverslag 2019 (Stukken 8 t/m10)



> Financieel goed jaar

> Iets lager leden aantal

> Lagere BTW afdracht aan de Stichting is gunstig

> Vraag: wat gaan we doen met onze goed gevulde spaarpot? Antwoord: hangt 

uiteraard af van hoe we dit jaar doorkomen i.v.m. Corona. 1 van de ideeën is om te 

gaan investeren in Gravel Plus. Hiervoor wordt een aparte taskforce voor opgezet.

> Vraag: waarom zijn onze admin. kosten lager? Antwoord: Nieuwe KNLTB software 

brengt een stuk efficiency

> Vraag: Waar zien we de subsidie van de gemeente terug? Antwoord: deze valt ten 

goede aan de stichting. De voordelen vallen deels toe aan de vereniging

6. Rapportage kascommissie

> Verslag van de kas commissie wordt voorgelezen. De commissie stelt voor de 

stukken goed te keuren

> Het bestuur wordt door de ALV gedechargeerd

7. Bestuurswissel

> ALV keurt aftreden van Eric Feiter als penningmeester goed en bedankt hem 

hartelijk voor zijn inzet.

> ALV benoemt Sandra Netze als opvolger. Zij stelt zich voor: Ze is 8 jaar lid van MC. 

Tennist al 30 jaar. Woont in Manger Catslaan. Ze heeft een vriend + 3 kids. Was 

direct enthousiast over de rol. Is Accountant. Nu veel bezig aan controller en financieel 

adviseur. Rol is een leuke combi van de ene hobby met de andere hobby. Dank aan 

Eric. ALV is akkoord met Sandra als nieuw bestuurslid.

8. Begroting 2020 en vaststelling contributie (Stuk 9)

> Opbrengsten gereduceerd voor contributie, sponsoring en barinkomsten. Met naam 

aan de contributie kant. Minder leden en wellicht een lagere contributie i.v.m. Corona 

virus. Ook lagere sponsorinkomsten (Hierover is een aparte mail aan de sponsoren 

gestuurd)

> Geraamd: verlies van Euro 15.500. Huidige bankstand in 73 K. Nog wel huur aan de 

Stichting af te dragen (90 K per jaar, 1-ste deel 22.5 K reeds betaald)

> De begroting gaat er vanuit dat het park voor 2/3-de van het seizoen open is

> Opmerking: er is wel eventueel overleg te plegen met de Stichting over de kosten 

voor de vereniging. Bepaalde kosten als onderhoud zouden lager voor de stichting 

kunnen uitvallen. Het is aan de stichting om met Wijnbergen af te spreken wat te doen 

bij minder onderhoudswerk.

> Geen verhoging van de contributie.

> ALV keurt de begroting goed

> Afgesproken om medio dit jaar een updatet begroting met de leden te delen (Sandra 

Netze)

9. Benoeming nieuwe kascommissie

 

> ALV benoemd Leen Murre als nieuw lid van de kascommissie. Eric Feiter die eerder 

was voorgesteld, trekt zich terug omdat er zorgen zijn dat de kascommissie teveel 

bestaat uit bekende mensen

 

10. Vacatures



> Johan Reurink ligt de vacatures toe. Misschien iets breder opzetten. Manger Cats is 

continue op zoek naar enthousiaste leden die het leuk vinden om eea te organiseren. 

Speciaal voor het organisaeren van jeugd events zoeken we versterking. Volledig 

overzicht vacatures komt op website te staan

11. Rondvraag en afsluiting zakelijke gedeelte

> Jolt vraagt of het bestuur bij de KNLTB kan aankaarten of er niet gesingeld mag 

worden. Bas zal dit aankaarten bij Marc Wolfertz (red. dit is inmiddels gedaan is, ook 

al teruggekoppeld naar Jolt

> Er wordt genoemd dat de KNLTB de gegevens van de leden heeft verkocht aan 

commerciële partijen. Ze zijn hier voor beboet met 525 K

> Rob van Hengel geeft aan: Er lijkt een gerucht rond te gaan dat we voor Gravel Plus 

gaan. Echter dit is nog geen uitgemaakt zaak. ER komt een taskforce, die adviseert 

alleen. ALV moet dit voorstel goedkeuren.


