
Verslag Algemene Ledenvergadering 25 januari 2017 

Aanwezig (wellicht onvolledig) 

Nora Kouwenhoven, Henk Stoffels, George Pont, Michel Lubbinge, Fred Kruikemeier, André 

Kamstra, Jan Thiescheffer, Géjé Broekhuis, Peter Kirschenmann, Frank Helderman, Daan Voeten, 

Robbert Veltman, Coos van Meurs, Anita van Meurs. 

Afwezig met bericht 

Myonie Roos, Karin Dijkman, Chantal Coopmans, Allard Heck, Maarten Kuiper, Bea van Rooy, Anita 

Helderman, Jan van Tiel. 

 ONDERWERP 

1.  
Opening 

2.  
Mededelingen van het bestuur 
Geen mededelingen 

3.  
Ingekomen stukken 

Mail van George Pont over betreden sportpark door automobilisten.  

4.  
Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 3 februari 2016 (stempunt) 
Er zijn geen vragen over het verslag van de Algemene Ledenvergadering op 3 februari 
2016, waarna wordt vastgesteld dat het verslag zonder opmerkingen door de vergadering is 
goedgekeurd. 

5.  Jaaroverzicht 2016 
Voorzitter Frank Helderman geeft eerst antwoord op het ingekomen stuk van George Pont. 
George wijst erop dat er sprake is van onveilige situatie op het sportpark door auto’s die het 

wandelpad naar de tennisbanen komen ‘opgescheurd’. Hij vraagt om een voorziening te 
treffen waardoor auto’s niet voorbij het toegangshek kunnen komen. Frank legt uit dat dit in 
de eerste plaats een zaak is voor de gemeente en AMVJ Sportcentrum. Hij gaat bij de 

gemeente en ASC nogmaals bepleiten om een paal te plaatsen waarmee het wandelpad 
afgesloten kan worden voor niet bevoegd verkeer. George zou graag zien dat de vereniging 
zich hier actiever in opstelt. Vanuit Tennis is het echter lastig om toe te zien op handhaving. 
De discussie wordt besloten met de vaststelling dat zowel George als het bestuur de zaak in 
de gaten houdt. 
Frank Helderman geeft vervolgens een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het 

afgelopen verenigingsjaar. Het aantal leden is gestabiliseerd op 500. Voor een sluitende 
exploitatie is dat net voldoende maar voor groei en het opzetten van nieuwe activiteiten 
blijft aanwas van nieuwe leden vereist. Bij de verzending van de ledenpassen worden 
daarom 2 gratis introducékaarten meegestuurd. Ook zal er meer reclame moeten worden 
gemaakt.  

De aangekondigde renovatie van de gravelbanen is gestart en wordt begin maart 2017 
afgerond. Verder memoreert Frank de verschillende toernooien, de clubkampioenen en het 

verloop van de jeugd- en seniorencompetities met de verschillende kampioenen. Het eerste 
AMVJ Open Toernooi was een succes, waarvoor hulde en dank aan de organisatoren.  
Dynamo heeft opnieuw een sportkamp voor jongeren georganiseerd met medewerking van 
de tennisleraren van AMVJ. Konishi Sports organiseerde een zomeractiviteit voor expat 
kinderen. 
De AMVJ jeugd van niveau Rood en Oranje nam weer deel aan de onderlinge 
oefenwedstrijden van vier tennisverenigingen uit Amstelveen. Bij de jeugd heeft Myonie ook 

in 2016 weer veel werk verzet. Ondersteuning door ouders blijft een aandachtspunt. 
GéJé Broekhuis en Bea van Rooy hebben aangekondigd te stoppen als Toernooicommissie. 
Hoewel niet zelf aanwezig worden zij uitvoerig door Frank bedankt voor hun jarenlange 
inzet. De situatie rondom de kantine wordt later bij agendapunt 10 nog verder toegelicht. 

6.  
Jaarrekening 2016 / Verslag kascommissie / Decharge bestuur (stempunt) 

Na een korte toelichting op de jaarrekening door penningmeester Michel Lubbinge zijn er 
verder geen vragen over de jaarrekening 2016. Daarop neemt de Kascommissie het woord. 
De commissie heeft de financiële boekhouding en de jaarrekening gecontroleerd. Vragen 
zijn door penningmeester bevredigend beantwoord. De Kascommissie stelt de vergadering 



voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid en de vergadering 
stemt hiermee in. 

 PAUZE 

7.  
(Her)verkiezing bestuur ter vaststelling 
Myonie treedt af als bestuurslid/secretaris. Frank Helderman, Michel Lubbinge, Daan Voeten 
en Robbert Veltman stellen zich herkiesbaar als bestuurslid. 
Frank bedankt de helaas wegens griep afwezige Myonie voor haar vele inspanningen voor de 
vereniging in de afgelopen jaren. Op een later tijdstip zal haar nog een passend 
afscheidscadeau worden aangeboden. De zoektocht naar een nieuw bestuurslid/secretaris 
heeft vooralsnog geen resultaat gehad. Robbert Veltman neemt de taak van secretaris 

voorlopig waar. Aangezien zich voor noch tijdens de vergadering tegenkandidaten hebben 
gemeld worden alle vier de bestuursleden herkozen. 

8.  
Vaststelling begroting 2017 en contributie 2017  
Penningmeester Michel Lubbinge geeft een toelichting op de begroting en licht toe waarom 
de bijdrage aan de jeugdlessen wordt verhoogd teneinde meer maar nog altijd niet 

kostendekkend te zijn. Er wordt een begin gemaakt met de automatische incasso van de 
contributie voor 2017. Jan Thiescheffer spreekt zijn scepsis uit maar wenst het bestuur veel 
succes.  
De contributie wordt voor alle categorieën leden verhoogd met 5 euro. Voor nieuwe leden 
wordt automatische incasso verplicht. Leden met een automatische incasso krijgen 7,50 
euro korting. De vergadering stemt in met de voorgestelde begroting en de contributie voor 
2017. 

9.  Benoemingen commissies 
-     Feestcommissie: Liesbeth van de Vijsel en vacature.  
- Jeugdcommissie: Frank Helderman ondersteunt leraar Jack Souisa. Ondertussen wordt 

verder gezocht naar nieuwe leden.  
- Kascommissie: Frank Smit, Fred Kruikemeier en André Kamstra als reserve. 

- Redactie: Nora Kouwenhoven, Henk Stoffels 
- Technische commissie (toernooicommissie, competitieleiding, tosscommissie). Er is 

onduidelijkheid over de werkzaamheden van de Technische commissie. Frank licht toe 
dat de er behoefte bestaat aan een soort overkoepelende commissie die ook (net als de 
andere commissies) voor aanvulling zorgt als commissieleden ermee ophouden. In de 
praktijk opereren de commissies echter zelfstandig. 
De vacatures voor de Toernooicommissie (later heeft Elmy Buys zich hiervoor 

aangemeld) blijven vooralsnog openstaan.  
De Open Toernooi commissie gaat in dezelfde samenstelling (Stijn Voeten, Ulrik Saba) 
door.  
Voor de Tosscommissie zijn geen kandidaten, hoewel de vergadering het erover eens is 
dat deze activiteit heel belangrijk is voor de onderlinge samenhang in de vereniging. Er 
wordt verder gezocht. 

Coos en Anita van Meurs gaan ook in 2017 verder als Competitieleiding.  

10.  
AMVJ Sportcentrum 
Frank geeft uitleg over de situatie rondom de huurder (Yvette) van de kantine in het AMVJ 
Sportcentrum (ASC). Het huurcontract is opgezegd per 1 juli 2017. Beide partijen zijn nog 
niet tot overeenstemming gekomen over de afhandeling. Daarbij gaat het o.a. om de 
overname van de inventaris. Coos van Meurs, naast lid van AMVJ Tennis ook voorzitter van 

de Stichting AMVJ Sportcentrum die eigenaar is van het clubgebouw, geeft desgevraagd een 
verdere toelichting op de beweegredenen om de exploitatie van de kantine weer in eigen 
hand te nemen. De vergadering wenst ASC veel wijsheid toe en spreekt de hoop uit dat 
beide partijen alsnog tot overeenstemming komen. 

11.  
Rondvraag en sluiting 
Er wordt aandacht gevraagd voor golf en hockeyballen die op de tennisbanen terecht komen 

en gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Frank antwoordt dat beter/ander hekwerk een 

zaak van de gemeente is en dat hij dit bij de gemeente onder de aandacht zal brengen. Ook 
wordt gewezen op de overlast van verkeerd geparkeerde scooters. ASC gaat hier 
maatregelen voor nemen.  



Nadat er verder geen vragen meer zijn dankt voorzitter Frank Helderman de aanwezigen 
nogmaals voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt hen uit voor een drankje in de 
kantine. De vergadering sluit om 22.15 uur. 

 


