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Notulen Algemene Ledenvergadering 22 Juni 2021 
 
Aanwezigen: Peter van den Dungen (voorzitter), Michel Lubbinge (penningmeester), 
Max de Vreede (secretaris), Jan de Vreede (algemeen bestuurslid), Peter 
Kirschenmann, Chantal Helmstrijd, Nora Kouwenhoven, Nicole Nijhuis, Joyce Postma, 
Mary-ann de Vos, Coos van Meurs, Anita van Meurs, Miriam Martinus, Robbert 
Veltman, Carli ter Haar en Mayumi Konishi.  
 
Agendapunt 1 – OPENING EN MEDEDELING 
De voorzitter opent de vergadering om 19:39. De aanwezige leden hebben geen 
opmerkingen op de agenda. De agenda is vastgesteld. 
 
Agendapunt 2 – INGEKOMEN STUKKEN 
 
George Pont heeft aangegeven graag de volgende punten tijdens de vergadering 
onder de aandacht te brengen: 
 

- Overbezetting trainers: volgens het bestuur is er is een strak schema voor 
trainers. Het bestuur zal hier nogmaals naar kijken maar ziet hier verder geen 
problemen in. 

- No show bij reserveringen: we gaan mogelijk weer terug naar bevestiging van 
het afhangbord. Dit sluit no shows niet uit. Coos merkt op dat er misschien terug 
moet worden gegaan naar fysiek afhangen. Bestuur geeft aan dat we dit niet 
gaan doen want online reserveren moet mogelijk blijven. 

- Nora Kouwenhoven geeft aan dat er meer duidelijkheid over speeltijden moet 
komen want er is verwarring. Voorzitter geeft aan dat bij enkelspel 50 minuten 
speeltijd is en bij dubbelspel 90 minuten. Voorzitter gaat kijken of het mogelijk 
is om dit aan te passen in het afhangbord. Coos geeft aan dat in de 
wintermaanden er te weinig banen zijn en het is niet wenselijk dat leden twee 
keer een baan reserveren. Voorzitter geeft aan dat we hier meer duidelijkheid 
gaan geven 

- Sproeisysteem banen: het is lastig om iets aan het sproeisysteem aan te 
passen. gemeente stelt de tijden in. Peter Kirschenmann geeft aan dat 
systemen niet goed werken. Bestuur is niet bekend met problemen. Leden 
kunnen aangeven als er problemen zijn met de banen. Jan de Vreede 
communiceert dit dan met de gemeente.  

 
Jan Thiesheffer heeft de volgende punten opgebracht: 
 

- Kascommissie stukje ontbrak: is nagestuurd. 
- Benoeming kascommissie: Michel stapt uit bestuur. 
- Punt 8 notulen: wordt aangepast. 
- Banen eigen beheer: komen we op terug op agenda. 

 
Agendapunt 3 – NOTULEN 
Na aanpassing punt Jan Thiesheffer en correctie naam Peter Kirschenmann zijn de 
notulen goedgekeurd en vastgesteld. 
 
Agendapunt 4 – FINANCIËN 
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De financiën gaan goed. Aantal leden zit in de lift. Ook het aantal leden in 2021 stijgt. 
De vereniging heeft te maken met iets hogere kosten (energielasten, toernooien, 
baanhuurverhoging). Positief resultaat is buffer voor baanhuurverhoging. Veel 
Tennisverenigingen maken bezwaar, maar verhoging lijkt er wel te komen. Met positief 
resultaat kan wellicht worden voorkomen dat de contributie volgend jaar significant 
moet worden verhoogd.  
 
Coos geeft aan dat energierekening flink omhoog gaat als er meerdere banen in de 
winter worden gebruikt. Hierdoor lijkt de post baan in eigen beheer niet representatief 
voor de daadwerkelijke kosten. Penningmeester geeft aan dat baanbeheer is 
gebudgetteerd. Voorzitter geeft aan dat halverwege zomer de gemeente hierop 
terugkomt. Voorzitter geeft aan dat als kosten de kosten hoger uitvallen dat we het dan 
voor het volgende jaar weten. We hebben nog eigen vermogen dat kan worden 
gebruikt. Coos geeft aan dat het besluit doorspelen in de winter weloverwogen moet 
worden genomen en moet worden voorgelegd aan de leden. Voorzitter stelt voor een 
enquête rond te sturen voor het volgende jaar voor doorspelen in de winter. 
Aankomende winter zal kort dag worden en als de gemeente akkoord is dan zal het 
bestuur bekijken of we op experimentele basis in de winter kunnen door tennissen. De 
begroting zal op dit moment waarschijnlijk niet overeenkomen met de daadwerkelijke 
kosten hiervoor maar dit kan in het volgende jaar worden gecompenseerd.  
 
Coos vraagt of contributie in begroting zit. Dit is het geval.  
 
Kascommissie heeft de vergadering geadviseerd tot het verlenen van decharge voor 
het gevoerde beleid van over het afgelopen boekjaar. De vergadering gaat hier 
unaniem mee akkoord. Decharge aan het bestuur is verleend. 
 
Agenda punt 5  
 
Contributie 
Contributieverhoging is unaniem aangenomen. 
 
Benoemingen:  
Michel Lubbinge en Daan Voeten trekken zich terug uit het bestuur.  
Miriam Martinus stelt zich kandidaat als lid van het bestuur. De vergadering is unaniem 
akkoord met de benoeming van Miriam Martinus. De toetreding van Miriam Martinus 
tot het bestuur is vastgesteld.   
 
De kascommissie zal worden gevormd door Michel Lubbinge. 
Competitieleiding zal worden gevormd door Sjoerd Veerman. 
Toernooicommissie zal worden gevormd door Saskia Schouten-Speth, Mary-ann de 
Vos  en Dirk Wepster. 
Evenementcommissie: staat open. 
 
De commissies zijn vastgesteld.  
 
Agendapunt 6 – JAARVERSLAG 2020 
De vergadering heeft het kennis genomen van het jaarverslag.  
 
Agendapunt 7 – UPDATES EN ACTUALITEITEN   
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- Padel: het bestuur gaat onderzoeken wat de gemeente wil met 

Kroonenburgpark (gelegen achter AMVJ sportpark).  
- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: deze wet regelt de kwaliteit en het 

toezicht bij stichtingen, verenigingen en coöperaties. Het bestuur zal 
onderzoeken wat de impact van deze wet is op de huidige organisatie van de 
vereniging. 

-  Vertrouwenspersoon: dit is Yannouck van Lier. 
- VOG: Aan leraren is gevraag VOG te overleggen.  
- Rookverbod op sportpark: alle verenigingen moeten hiermee instemmen. 

Stichting kan dit dan doorvoeren. De vergadering kijkt positief aan tegen een 
rookverbod op het sportpark. 

- Huurverhoging: de gemeente zal de huur verhogen met 12,5% + indexering. 
Gemeente zal het huurcontract binnenkort opzeggen.  

- Banen in eigen beheer: reeds besproken bij agendapunt begroting. Bestuur wil 
zo lang mogelijk de banen open houden. Het is dan wel belangrijk dat de banen 
goed onderhouden blijven. De gemeente is hiernaar aan het kijken. Wanneer 
hier meer duidelijkheid over is komt het bestuur erop terug. 

 
Agendapunt 8 – RONDVRAAG  
 
Peter Kirschenmann heeft een vraag over maximum aantal ballen. Het maximum 
aantal is beperkt tot 4 ballen in het baanreglement. 
 
Voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur 
 
 
 


