
Verslag jaarvergadering 2020 
Verslag van de jaarvergadering gehouden op 10 juni 2020 in het Kulturhus te Oudehaske  
Aanvang 20:00. 
 
Aanwezigen: Peter Pith, Gerard Riemersma, Gerrit Hendriks, Ger van ’t Hoofd, Berty van Rees-Vellinga, Jan v.d. 
Berg, Willem Deden, Dick Sangers, Olaf Ruizendaal Hermien Borger, Roel Wietsma, Jan Hettinga 
 
Bestuursleden: René de Grave, Pieter Borger, Germ van der Weg, Jessica Braaksma, Marian Bakker 
 
Afmeldingen (m.k.): Henriette Keun, Martijn Nauta Nota 
 
1. Opening 
René opent de ledenvergadering om 20:15. Andere setting dan voorgaande jaren i.v.m. Corona.  
Pieter heeft e.e.a. uitgezocht voor de led verlichting en veel subsidies weten binnen te halen. 
Robert den Ouden van Sportstroom gaat e.e.a. uitleggen over de led verlichting. 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 
Geen mededelingen of ingekomen stukken 
 
3. Presentatie LED verlichting door Robert den Ouden van Sportstroom 
Robert van Sportstroom geeft in een korte presentatie uitleg over de mogelijke aanleg van led verlichting op  
ons park. De Greveling valt onder de KNLTB klasse II ; landelijk regionaal niveau. Van te voren wordt alles 
ingemeten, computer berekend het eindresultaat. 225 lux eindwaarde. Voordelen: Energiezuinig, makkelijk 
bedienen, goed uitrichten, lange levensduur, direct op volle sterkte, besparing netbeheerkosten, van 2300 naar 
1200 watt, keuze lichtsterkte en alleen de bespeelde baan wordt verlicht. De plaatsing kan ik 1 dag worden 
gerealiseerd met mogelijk uitloop van nog een dag. Het uitgangspunt zal zijn om dit voor 1 oktober gereed te 
hebben. Na het plaatsen van de lampen vindt er nog een check plaats waarbij de huidige lichtintensiteit wordt 
opgemeten en wordt uitgelezen via een computer. Het aansturen van de verlichting vindt plaats via een 
bedieningsunit welke op dezelfde locatie als de huidige bediening kan komen. 
 
Vragen n.a.v. de presentatie; 
Dick Sangers;  wat zijn de nadelen? 
Sportstroom;  de prijs 
 
Jan Hettinga;  is er ook een garantie regeling? 
Sportstroom;  garantie van 5 jaar. 
 
Berty van Rees -Vellinga; wat is de tijd van aanleg? 
Sportstroom;  maximaal 2 dagen 
 
Ger van ‘tHoofd; wat is de besparing? 
Sportstroom; besparing na 7a 8 jaar terug 
 
Roel Wietsma;  wat besparen we nu 
Sportstroom; minder servicekosten, circa € 1000,- per jaar. 
 
Pieter Borger vult aan: 
In de agenda staat een opstelling van de financiën, 15.000 subsidie, aanvullend was er nog een extra potje uit 
de reserves van vorig jaar. 
 
4.  Besluitvorming omtrent de aanschaf van de LED-verlichting 
René de Grave vraagt alle leden hun stem uit te brengen voor de aanleg van de led verlichting: 
Alle aanwezige leden en bestuursleden stemmen voor aanleg van de ledverlichting 
 
 
 
5. Vaststellen notulen ALV 2019 



De notulen van de vorige ALV worden vastgesteld, met als opmerking dat Willem Deden niet was benoemd als 
lid van de kascommissie. 
 
6. Verslagen van de diverse commissies 
Er waren geen verzoeken om de jaarverslagen van tevoren in te zien. 
De diverse commissies komen zelf aan het woord en geven de hoogtepunten van hun jaar. 
Sponsorcommissie: terugloop van sponsoren mede als gevolg door de Corona, ook heeft de hoofdsponsor het 
contract met ingang van 2021 niet verlengd. 
Kantine: bar is geverfd en ook wordt er fanatiek het afval gescheiden, nu hopen dat de kantine per 1 juli weer 
open mag. 
Onderhoud en beheer: Dakterras is schoongemaakt en de tegels zijn herstraat. 
Het dak van het terras heeft zijn langste tijd gehad, poreus. Mogelijk vervangen? Niet op korte termijn (rubbers 
zijn af) 1e week groot onderhoud, banen lagen er goed bij. Wel veel keramische deeltjes van de baan gewaaid, 
dus extra zakjes gebruikt. Banen liggen er goed bij. 2x per jaar onderhoud is voor behoud van de banen. 
Willem geeft aan dat er nog wel wat meer gesleept mag worden, alleen niet bij regen. 
Iedereen slepen na afloop van het spelen. 
Wedstrijdcommissie: geëindigd met de wintercompetitie, mogelijk nog kijken of er nog een afsluiting kan 
komen. De insteek is om dit jaar geen clubkampioenschappen te organiseren. 
 
 
7. Financieel jaarverslag en jaarrekening 2019 
Pieter Borger licht de samenvatting van het jaarverslag toe. Tevreden over vorig jaar er is een  extra potje voor 
de ledverlichting. De begroting is achterhaald, maar een aangepaste versie staat in de addendum. 
Kosten energie zullen mogelijk ook lager uitvallen. Mogelijk een keer extra onderhoud uitstellen ivm minder 
bespelen van de banen het jaar daarop weer 2x onderhoud. 
De contributie wordt vastgesteld voor de senioren op € 139,- per jaar. 
 
8. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie 
De controle op penningmeester is dit jaar gedaan door Willem Deden en Gerrit Hendriks. 
Er waren geen op- of aanmerkingen op het financieel verslag. Gerrit Hendriks zijn plaats zal worden vervangen 
door Olaf Ruizendaal. 
 
9. Clubkampioenschappen 
De wedstrijdcommissie heeft aangegeven dit jaar geen clubkampioenschappen te organiseren. Het bestuur 
gaat in een aparte vergadering kijken naar andere invullingen om weer activiteiten te op het park te 
organiseren. Dit is ook mede afhankelijk van wat er wordt besloten over het open gaan van de kantines. 
 
10. Rondvraag 
 
Roel Wietsma: is er een mogelijkheid voor het creëren van meer trainingsmomenten? 
Er wordt nu op 2 dagen lesgegeven, mogelijk nog op een woensdagavond? 
 
Jan van der Berg: Verzoek om te kijken naar een andere VCL, hoeft niet op korte termijn maar wel rekening 
houden met beëindigen van taak als VCL op den duur. 
 

10. Sluiting 
René de Grave sluit de vergadering om circa 22:00 


