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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 20-1-2020 
 
Datum : maandag 20-1-2020 
 
Afwezig met bericht van kennisgeving : 
Paul Scharrenburg 
Hans van Leeuwen 
Bianca Plugge 
Sacha Vedder 
Steef vd Kraan 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Op dit tijdstip waren er conform artikel 16 lid 3 van de 
statuten te weinig stemgerechtigde leden aanwezig en wordt voor 20:15 uur een nieuwe vergadering 
uitgeschreven. Opening om 20:15 uur. Dan  hebben 34 leden de presentielijst getekend. De voorzitter heet 
een ieder welkom. De agenda voor de komende vergadering wordt goedgekeurd. Wel wordt er in de 
volgorde van behandeling wat geschoven. Ronald heet ook Peter America van Padelservice.nl welkom. Hij 
zal straks een toelichting geven bij het agendapunt Padel. 
 
Notulen 
De notulen van de  ALV van 21012019 worden onder dank goedgekeurd. Ook de notulen van de extra ALV 
van 06052020 over de Padelplannen worden onder dank goedgekeurd!     
 
Bestuursverkiezing 
Aftredend per 2020 is aftredend volgens schema; voorzitter baancommissie Maud Kuipers. Zij stelt zich 
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Maud wordt met algehele stemmen herbenoemd. Verder zijn er 
een tweetal nieuwe bestuurders te benoemen. Voor de vacature; voorzitter Recreatiecommissie Gerrit van 
Assem. Als voorzitter/bestuurslid voor de nieuwe Padelcommissie; Erik Bijlsma. Beiden worden met algehele 
stemmen benoemd. Er is nog een vacature voorzitter Sponsorcommissie (wordt geen bestuursfunctie meer). 
 
Terugblik voorzitter    
2019 was zowel zakelijk als sportief een succesvol jaar. Heel veel leden spelen competitie en het 
ledenaantal groeide voor het eerst weer eens. Zij het heel licht! In tegenstelling tot de landelijke trend van 
ledendaling. Het ledenaantal was gemiddeld in 2019 600 leden. In januari (nadat de opzeggingen zijn ver-
werkt) 552 +5 t.o.v vorig jaar) en op het hoogste punt in september 624 (incl. zomerleden) Flink meer dan in 
sept 18 (582). Maar dat komt door het hoge aantal zomerleden in 2019. TV Cromwijck blijft een levendige 
vereniging, het vrijwilligerskorps blijft op peil  (nee werd zelfs uitgebreid met een gehele padelcommissie en 
padelwerkgroep) en we organiseren heel veel activiteiten. Daarnaast zorgen we dat we geregeld de pers 
halen ( handhaven 1e team in 1e klasse en Padel bij tv Cromwijck. Een voor Woerden ongekend hoog 
niveau! Daarnaast zijn we volop actief betrokken bij gemeentelijke initiatieven zoals het Beweegteam en het 
op te stellen Sportakkoord Woerden. Ook hebben  we in de KNLTB kring (regio Woerden) regelmatig contact 
met andere tennisverenigingen in Woerden en omgeving. 
 
Tijdens een extra ALV kreeg het bestuur toestemming van de leden voor de aanleg van 2 padelbanen 
(achter het clubhuis) en het plaatsen van een schuifpui in de achterwand van het club. Wel onder 
voorbehoud van financiering. In mei was al duidelijk dat de begrootte subsidies verleend zouden worden. 
Voorbehoud was nog de 70.000 die via uit te geven obligaties onder leden en vrienden van tv Cromwijck zou 
moeten worden opgehaald. Binnen enkele maanden was saldo bereikt en zelfs meer dan dat 78.500. 
Prachtig resultaat! Ook hieruit blijkt dat de padelplannen breed gedragen worden. De schuifpui is inmiddels 
met hulp van velen en dank aan bouw en onderhoudsbedrijf Michel Hof geplaatst en het resultaat is een veel 
zonniger/opener clubhuis met straks volop uitzicht op de padelbanen. Belangrijk is ook dat we een financieel 
gezonde vereniging zijn en blijven. De penningmeester zal dat straks bevestigen. 
 
1 februari 2019 werd ook de nieuwe website www.tvcromwijck.nl en de KNLTB verenigingsapp gelanceerd. 
We hebben een geheel nieuw compleet administratiepakket bij KNLTB Club afgesloten met daarin de 
ledenadministratie, de clubsite ( gekoppeld aan de verenigingsapp). Een communicatie pakket en een 
financieel pakket voor o.a. facturering en contributie-inning. Na een tijdje van gewenning zorgt dit pakket 
voor tijdwinst en gemak bij de diverse functionarissen en vrijwilligers. De leden weten de weg naar de 

http://www.tvcromwijck.nl/
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gemoderniseerde website en de verenigingsapp steeds beter te vinden. De communicatie is daarmee een 
professioneler en moderner geworden. Nu begin 2020 zal ook de bardienstplanning via online selfservice 
gaan verlopen. Ook dit zou veel tijd en telefoontjes moeten besparen.  
 
Padel   
De voorzitter geeft het woord aan Peter America van Padelservice.nl. Hij zal een toelichting geven over de 
gang van zaken met de aanleg van de padelbanen en de vertraging, die de aanleg heeft opgelopen. En wat 
is nu de stand van zaken? 
De eerste vertraging is ontstaan doordat er een omgevingsvergunning benodigd was. Hier staat 12-14 
weken wachttijd voor en dat heeft de afgifte van de vergunning ook geduurd. 
Daarnaast is er een impasse ontstaan omtrent de opbouw van de fundering. Padelservice heeft reeds 80-90 
banen aangelegd maar nog geen op een veenlocatie. Daar komt bij dat de KNLTB sinds dit jaar een 
onafhankelijk KIWA constructierapport/bodemonderzoek eist om de banen goedgekeurd te krijgen voor 
competitie. 
Dit was eerder niet zo en was verrassend voor Padelservice. Dit onderzoek heeft in oktober plaatsgevonden 
maar eiste ook een doorlooptijd van 8-9 weken. Padelservice heeft 2 partners waaraan is het maken van de 
vloer/fundering van de banen kunnen uitbesteden. Deze zijn sinds 15 december 4 weken aan het bakkeleien 
geweest wat nu de beste fundering is op deze locatie. Eindelijk zijn ze er uit! De zwevende betonvloer zal op 
plekken steviger worden gemaakt dan normaal en er komen meer en extra dikke zandlagen onder. De 
gewijzigde offerte zal een dezer dagen aan bestuur voorgelegd worden. Of er (veel) meerkosten zijn is nog 
niet te zeggen. De leden reageren fel en stellen veel kritische vragen aan Peter. 
Cromwijck treft geen blaam! Zij hebben alle benodigde stukken op tijd geleverd en wij willen ons daarom aan 
het contract wat er thans ligt houden. De eventuele meerkosten volledig bij de vereniging neerleggen is dan 
niet terecht. De penningmeester bevestigt dit. Sterker nog de vergadering is van mening dat de meerkosten 
ten laste van Padelservice.nl zouden moeten komen ook omdat dit ook een leerproject voor hun is. Peter 
bevestigd dat Cromwijck aan alle verplichtingen heeft voldaan en erkend schuld in die zin dat zij verrast 
werden door het benodigde bodemonderzoek. Hij houdt zich echter op de vlakte voor wat betreft de 
meerkosten en wie dat moet betalen. Hij geeft aan dit (als die er zijn) dit zo spoedig mogelijk met het bestuur 
te zullen bespreken. 
De planning is nu dat er begin maart gestart gaat worden met de aanleg van de banen en dat er dan 8-9 
weken nodig zijn om het project te realiseren. Ook weersinvloeden spelen daarbij een belangrijke rol.   
Verwachting is dat de banen begin mei net voordat de padelcompetitie start opgeleverd worden. De kooien 
staan klaar. Dus daar zal geen vertraging meer te verwachten zijn.  
 
De voorzitter bedankt Peter voor zijn komst en geeft aan op korte termijn uitsluitsel hopen te krijgen zodat 
Padelservice en het bestuur snel om tafel kunnen. 
Nadat Peter de zaal heeft verlaten krijgt het bestuur nog enkele kritische vragen en aanbevelingen. Pluis het 
contract en de gestelde voorwaarden eens goed door (Thomas Hakkaart biedt zijn hulp aan). Aad van 
Leeuwen vraagt of er een verzekering is afgesloten voor de 78.500 euro die al aanbetaald is. (stel dat 
Padelservice.nl failliet gaat). Bestuur moet erkennen dat deze er niet is. Bestuur neemt advies over om in 
toekomst bij dit soort hoge investeringen een bankgarantie te regelen en het contract juridisch te laten 
toetsen. We hopen maar dat we er snel uitkomen met Padelservice en dit negatieve scenario ons niet treft. 
 
 
Padelcommissie 
De zojuist benoemde voorzitter van de nieuwe Padelcommissie Erik Bijlsma neemt het woord. Zijn 
commissie bestaat uit 6 nieuwe jonge vrijwilligers;  Joey en Luc Dijkstra, Jesse Lohr, Jeffrey Oostveen en 
Sunny de Roo. Andere vrijwilligers die willen aansluiten zijn welkom. Zij hebben een heel activiteitenplan 
klaarliggen, welke de komende maanden starten. Erik laat een professionele poster zien met daarop de 
tijdlijn van de activiteiten. Deze zal in het clubhuis worden gepubliceerd. De activiteiten omvatten o.a. een 
feestelijke opening, 2 wekelijks gratis clinics voor leden en niet-leden. Niet-leden mogen 2x sfeerproeven en 
moeten dan een beslissing nemen of ze lid worden van tv Cromwijck. De woensdagavond zal er een (inloop) 
tosavond zijn tegelijkertijd met de tennis-tosavond. Er zullen rackets beschikbaar zijn. Vereniging schaft 
extra rackets aan. Ook zijn we al benaderd aan een onderlinge competitie tussen verenigingen met oa. de 
Doordraaiers uit Houten. Andere activiteiten Ouder Kindtoernooi (tennis en padel gecombineerd), Zomer 
Padelja Toernooi (pade,paella en spaanse muziek). Open Toernooi, Racketlon toernooi (tennis,padel, 
tafeltennis combinatie) , Thuisblijverstoernooi in augustus en Bourgondisch Toernooi in november. Deze 
activiteiten worden gecombineerd met tennisactiviteiten van de rc.           
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Ook zullen er clinics voor de sponsoren en de obligatiehouders worden gehouden. 
 
Ondanks dat er nog banen liggen hebben zich toch 5 teams voor de KNLTB Padelcompetitie ingeschreven. 
Deze competitie start 22 mei en omvat 5 weekenden. Teams bestaan uit minimaal 4 personen. Mannen en 
vrouwen spelen gewoon door elkaar heen en tegen elkaar. Er is geen splitsing dames,heren,mix zoals bij 
tennis.   
 
Verhuur en afhangen 
Bestuursbesluit; eerste halfjaar geen verhuur aan niet-leden. Daarna evalueren we dit beleid. Niet leden 
kunnen zoals hierboven beschreven kennis maken via clinics (2x) en tosavonden (2x) en andere open-
evenementen. Daarna lid worden van vereniging. De padelbanen worden toegevoegd aan het afhangbord 
en kunnen door leden op de gebruikelijke manier afgehangen worden. Nieuws over Padel bij tv Cromwijck is 
ook te volgen via Instagram #padelcromwijck en #padelwoerden en twitter. 
 
Tennisschool Netwerk zal ook padellessen gaan verzorgen. Charles en Kika zijn al gecertificeerd als 
padeltrainer. 
Leander Petit vraagt om de lessen zo goed mogelijk over 2 dagdelen te verdelen en geen lessen te 
verzorgen in de avonduren, zodat banen beschikbaar zijn voor vrij spelen. Dit laatste wordt door de 
vergadering niet overgenomen daar leden padel moeten leren en de avond nu eenmaal de voorkeur heeft bij 
de meeste leden. Uiteraard zal er wel zorgvuldig gekeken worden naar de geschiktste momenten voor alle 
partijen; diegene die lessen diegene die vrij willen padelen. Ook stelt hij voor rackets los te verhuren. Zal 
meegenomen worden. Vereniging heeft in ieder geval al extra leenrackets besteld. 
 
Baancommissie 
Maud Kuipers neemt het woord om de werkzaamheden van de baancommissie toe te lichten. Als eerste wil 
ze Hans van de Werken bedanken voor zijn grote inzet voor de baancommissie. Hans is vele uren per week 
actief op ons park om de banen er op en top bij te laten liggen. Ook zijn echtgenote Lies stopt er menig 
uurtje in. Zij vervaardigt momenteel een jaar onderhoudsplan zodat steeds duidelijk is wat er, wanneer moet 
gebeuren. Ook het aanwezige gereedschap is volledig in kaart gebracht. De commissie bestaat verder nog 
uit Louis Holla en Maud. Nieuwe commissieleden zijn uiteraard altijd welkom. Sinds vorig jaar is er ook een 
samenwerking met het Futura College. Zij komen geregeld met een klas leerlingen klusjes verrichten als 
onderdeel van hun groene opleiding. Hans begeleidt dit. De specifieke bladsleepnetten hebben hun waarde 
bewezen en inmiddels zijn deze sleepnetten voor alle banen beschikbaar. Het onderhoud en de 
parkdiensten zijn in 2019 dan ook prima verlopen. 
Voor 2020 gaat de baancommissie het goede onderhoud continueren op grond van het onderhoudsplan 
2020. Ook de samenwerking met het Futura College wordt voortgezet. 
 
Jeugdcommissie 
Voorzitter Arie Hamoen kijkt kort terug en blikt vooral  vooruit.  Als eerst stelt hij zijn JC team voor dat vooral 
uit dames bestaat. Er gaan in 2020 enkele leden stoppen dus ook hier zijn nieuwe vrijwilligers nodig. Het 
ontwikkelen van een flexibele schil van ouders is in 2019 opgepakt maar staat wel op de rol voor 2020. Het 
werken aan het behoud en  uitbreiding van het aantal jeugdleden heeft geleid tot een groei van 10-15 
jeugdleden. Het aantal jeugdevenementen is uitgebreid in 2019. Vooral de activiteiten op ons park als 
onderdeel van de Koningsspelen voor basisscholen op 14 april waarbij er 300 Woerdense  
Basisschoolkinderen ons park bezochten en enkele uren vermaakt werden met tennis en andere tennis 
gerelateerde sportactiviteiten waren een groot succes. Ook tijdens de sportdag van de Woerdense 
Vakantieweek was men weer present. Intern werden diverse toernooien en een sinterklaasmiddag 
georganiseerd. In 2020 wil men het aantal jeugdevenementen verder uitbreiden en vol inzetten op behoud 
van de huidige jeugdleden. Meer aandacht bij de samenstelling van de competitieteams en een optimale 
samenwerking met Tennisschool Netwerk en de andere commissies. In 2020 zal de jeugdcommissie 2 
Grand Slam for Kids weekendtoernooien organiseren samen met Babolat Grand Slams for Kids. Planning is 
nu dat op 29/2 en 1/3 2020 en 5/9 en 6/9 2020 op ons park gespeeld wordt. Open jeugdtoernooien over 2 
dagen met als thema Grandslam. Hier zijn veel vrijwilligers voor nodig. Naast tennis zijn er ook veel andere 
challenges naast de banen. 
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Recreatiecommissie   
Toelichting door de nieuwe voorzitter Gerit van Assem. De bezetting van de RC is ongeveer gelijk gebleven. 
Ook in 2019 heeft de rc weer vele goed bezochte activiteiten georganiseerd. Het thuisblijverstoernooi en het 
ouder-kind toernooi zijn de best bezochte evenementen. De hawintercompetitie op zondag is met 18 teams 
weer goed gevuld en zorgt voor meer halomzet door de verhoging van het inschrijfgeld. 44% van de 
deelnemers zijn lid van andere verenigingen in de regio. In 2020 staan ook nieuwe evenementen op het 
programma in samenwerking met de padelcommissie b.v. een Rackletontoernooi (padel/tennis/tafeltennis 
gecombineerd). Ook de tosavonden worden een combinatie padel/tennis. De RC helpt ook bij de catering 
tijdens de clubkampioenschappen en open toernooi. Net als vorig jaar. 
De leden werden bedankt voor hun deelname aan de activiteiten en de sponsoren voor de prijzen. 
 
Technische Commissie  
Toelichting door nieuwe voorzitter Henry le Noble. Met Goos van Toorn, Sandra Broerse (tevens JC) en 
Gerard Remmerswaal en Luc en Joey Dijkstra (tevens padelcommissie) vormt  Henry de TC. 
Thema is actief en gezellig met zijn allen! De TC organiseert naast de KNLTB Voor- en Najaarscompetitie, 
de clubkampioenschappen, mede het open toernooi en nieuw dit jaar de Padelcompetitie. 
Voor de Voorjaarscompetitie zijn weer 40 Cromwijckteams ingeschreven. Met selectieteams in  de 1e klasse 
(1e team handhaafde zich netjes in de 1e klasse vorig jaar), 3e,4e,en 5e klasse spelen we op zondag op een 
ongekend hoog niveau. Een van de selectieteams is nu een herenteam. Er is een beleidsplan prestatief 
tennis bij tv Cromwijck opgesteld met daarin ook een transparant subsidiebeleid voor selectiespelers.     
Samen met tennisschool Netwerk en de JC zet de TC in op verdere progressie van de (jeugd)selecties en 
vooral op verbreding van de selecties. Verder zorgen voor een optimale doorstroming van de oudere jeugd 
naar de senioren, aantrekkingskracht van de talentvolle  jeugd in de regio en behoud hiervan. 
De clubkampioenschappen zijn dit jaar van 15 t/m 21 maart. De Visscher Groep Cromwijck Open 2020 van 6 
tot 14 juni 2020. Ingezet wordt op 2 toernooi, met hopelijk ook wat deelname van eigen 1e 
teamspelers/speelsters. Zowel in het dubbel als enkel zal het toernooi op ranking zijn. Tijdens het open 
toernooi zal Sjeng Schalken een clinic komen verzorgen. 
 
Barcommissie  
Ton de Goey (voorzitter Bar en Paviljoencommissie) geeft een toelichting op het beleid van de 
barcommissie. 
Zij zijn bezig met leuke dingen die er voor zorgen dat onze leden zich op hun gemak voelen in ons paviljoen.  
Zo is het terrasmeubilair vorig jaar vervangen en is er een nieuwe koffiemachine gekomen. Verder helpen ze 
leden om gezond bezig te zijn. In overleg met het Bewegingsteam Woerden zijn er steeds meer gezonde 
producten in het assortiment opgenomen. Dit heeft er toe geleid dat het  bronzen certificaat van het 
Voedingscentrum verlengd is. Ook qua duurzaamheid werkt de paviljoencommissie hard aan het 
terugdringen van de energiekosten. Het verbruik is de laatste jaren hard gezakt. Men onderzoekt nu of 
zonnepanelen lonend zijn om de kosten nog verder terug te dringen. De actieve commissieleden zorgden 
ook dit jaar weer voor het nodige onderhoud en wat renovatie van het clubhuis. Dit alles om het de leden 
naar hun zin te maken qua sfeer en gezelligheid. 
Het gaat nu echt gebeuren. Dit jaar zullen bardiensten voor het eerst door de leden zelf via online selfservice 
op app of site moeten worden ingepland. Het afkoopbedrag van bardiensten wordt verhoogd naar 40 euro 
per dienst (was 35) Daar steeds meer leden afkopen ontstaat er een tekort aan vrijwilligers. Externe inhuur is 
niet makkelijk. Dit jaar wordt de leden gevraagd of ze tegen betaling extra diensten willen draaien.     
In 2020 zal het terras worden uitgebreid richting de padelbanen. In 2019 zijn de consumptieprijzen opnieuw 
tegen het licht gehouden. De verkoopprijs van bier en wijn zal daarom na deze vergadering iets verhoogd 
worden. In 2020 zal ook weer een strak en financieel inkoopbeleid tbv bar en paviljoen gevoerd worden.  
De vele vrijwilligers die extra werkzaamheden tbv bar- en paviljoen verrichten worden bedankt voor hun 
inzet. Niet te vergeten ook de leden die allen verplicht bardienst verrichten. Een mooi positief financieel 
resultaat is daarvan het gevolg.  
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Verslag penningmeester 
Eric Tigchelaar licht als penningmeester de financiële positie van onze vereniging en het jaarverslag 2019 
toe. Een positieve penningmeester kan ons mededelen dat het netto-resultaat van 2019 inclusief hal met 
10.584 euro stabiel is. Daarbij is er ook nog extra afgeschreven. De contributie-inkomsten stegen met 5% 
(2017 -4%)  De baromzet is met 10% gedaald t.o.v het gemiddelde van vorige jaren. Ondanks dat het 
verbruik gedaald is zijn de energiekosten met 37% gestegen tov 2018. De kosten zijn daarom weer op het 
niveau van 2016.  De commissies hebben hun kosten goed onder controle. De kosten van het aanleggen 
van de padelbanen van 180.000 zijn binnen budget gepland. Alleen de rijkssubsidie is iets lager toegekend 
dan begroot daar de extra groene subsidie op de verlichting niet is verleend. Er wordt gekeken of er nog aan 
de voorwaarden kan worden voldaan. De leges van de gemeente hebben we iets naar beneden kunnen 
brengen.  
 
Meerjarenliquiditeitsbegroting 
De meerjaren liquiditeitsbegroting laat zien dat de vereniging de laatste 5 jaar gemiddeld 50.000 euro per 
jaar resultaat heeft bijgeschreven aan winst of hier de activa extra/versneld voor heeft afgeschreven. Deze 
hoge geldstroom bepaalt de ruimte voor investeren de komende jaren. Vervanging van de tennisbanen en 
de hal zijn zo te financieren in de nabije toekomst ondanks de investeringen in padel. 
 
In 2020 proberen nog wat investeringen in renovatie van het paviljoen en het park (hekwerk en 
vlaggenmasten) naar voren te halen. Als we de investeringen uitbreiden van 14.000 naar boven de drempel 
van 25.000 euro dan is er een 5000 aan extra aan subsidie te verkrijgen in 2020. Verdere vergroening door 
investeren in zonnepanelen wordt onderzocht! Aanbeveling van een van de leden is ook te kijken naar extra 
isolatie van het clubhuis.  
 
Kascontrole  
Namens de leden hebben Marco Pouw en Thomas Hakkaart het jaarverslag 2019 gecontroleerd en de 
financiële administratie op verzoek van Eric heel diepgaand bekeken. Thomas deelt de vergadering mede 
dat de stukken zijn gecontroleerd, een gevraagde toelichting is gekrtegen en alle vragen naar tevredenheid 
zijn beantwoord. 
De kascontrolecommissie vraagt daarom de vergadering om de penningmeester en het bestuur decharge te 
verlenen. Zij danken Eric en Thea (financiële administratie) voor het goede werk. 
De vergadering neemt dit advies over en dechargeert de penningmeester en het bestuur. 
 
Marco Pouw is aftredend als kascontrolelid. Aad van Leeuwen meldt zich aan om de komende 2 jaar als 
kascontrolelid te fungeren.   
 
Vooruitblik voorzitter 
De voorzitter blikt als afsluiting van deze vergadering nog vooruit naar 2020 en de komende jaren. Het 
beleidsplan 2020-2022 is bijn af en zal weldra gepubliceerd worden. Doel is om een vereniging voor 
iedereen te blijven. Voor zowel de prestatieve als recreatieve tennisser/padelspeler. We streven er na het 
goede financiële beleid te continueren. Qua ledenaantal hopen we de kleine groei te kunnen uitbreiden 
zeker nu er padel gespeeld kan worden bij tv Cromwijck. Padel bij tv Cromwijck zal dit jaar en volgende jaren 
uitgebreid op de kaart gezet moeten worden. De prima start van de Padelcommissie geeft vertrouwen. Ook 
zal het sponsorbeleid en de sponsorcommissie punt van aandacht zijn de komende jaren. Het blijft lastig om 
vrijwilligers voor de sponsorcommissie te vinden en om sponsoren over de streep te helpen. Het gebruik van 
de verenigingsapp en mijnclub op de site zal verder gepromoot worden. In 2020 zal ook een proef gedaan 
worden met online op afstand vooraf afhangen. Een doel is ook om de oudere jeugd en jong volwassenen 
beter te bedienen en meer bij de vereniging te betrekken. Onderzocht wordt of een ledenraad en/of een 
jeugdbestuur een oplossing is voor de zeer karig bezochte algemene ledenvergadering. De mening vanuit 
de vergadering is dat we hier te klein voor zijn. Beter is om leden met bepaalde deskundigheid op ad hoc 
basis er bij te betrekken als dat nodig is. Het is goed de statuten die inmiddels > 40 jaar oud zijn eens te 
moderniseren.     
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Rondvraag 
Jan Kooijman vraagt applaus voor bestuur voor hun inzet en goede werk in 2019. Luid applaus klinkt! 
Ook zet hij Eric, onze penningmeester in het zonnetje voor zijn gedegen beleid in deze tijd van grote 
investeringen. 
 
Leander Petit vraagt om in de communicatie nog eens te benadrukken dat spelers die als laatste van de 
baan komen s,avonds zelf het licht uitdoen!!!! Regelmatig blijft baanverlichting onnodig branden tot 
sluitingstijd terwijl er al lang niet meer gespeeld wordt. Bestuur neemt dit mee.   
 
Sluiting 
De voorzitter sluit deze voorspoedig verlopen vergadering en dankt iedereen nogmaals  
voor de komst en nodigt iedereen uit voor een drankje  
op kosten van de vereniging. 
 
       


