Verslag van de algemene ledenvergadering gehouden op vrijdag 20 April 2018 op de tennisbaan.

Aanwezig van het bestuur Anne, Mirjam, Wilma, Hans. Afwezig door ziekte Sander, Menno.
afgemelde en aanwezige leden staan vermeld op de presentielijst.

1 Anne opent de vergadering met 1 minuut stilte voor het overlijden van ons trouwe lid Rik Lens.
2 Ingekomen stukken zijn
A De melding dat ons clubgebouw opnieuw bekeken moet worden wat betreft brand verzekering.
De huidige omschrijving past niet meer bij het bestaande gebouw. De premie zal ongeveer 60 euro
meer per maand moeten gaan kosten.
B Het bestuur is bij een evenementen bijeenkomst geweest van de gemeente. Hierin is
geconstateerd dat de vernieuwede richtlijnen niet voor ons als club van toepassing zijn, alles vind
laats op ons eigen terrein.
3 Het verslag van vorig jaar wordt doorgenomen en goed gekeurd door leden en bestuur.
4 Het kasboek is gecontroleerd door Nelleke en Angelique en deze verklaren haar voor akkoord.
Christa Oosterbaan en Angelique zullen komend jaar de kascommissie zijn.
De jaarcijfers 2017 zijn met behulp van Gerda in het rapport vermeld. Deze is weer gecontroleerd
door Jan en correct bevonden. De Cijfers worden besproken met de leden.
Maud; waarom zijn de toernooi kosten hoger dit jaar?
– Omdat vorig jaar het waddentoernooi hier plaats vond, waren de kosten toen lager ivm verblijf.
En voor de TOK is meer uitgegeven ivm jubileum antwoord Wilma. Verder zijn er geen vragen.
Er wordt decharge verleent door de leden.
5 Bestuurssamenstelling . De huidige bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd omdat alle leden
welwillend zijn te blijven en zich ook geen tegenkandidaten hebben aangemeld.
6 Er is vorig jaar een groepje gevormd welke heeft besproken of de banen 1 en 2 vervangen moeten
worden, en door wat. Duidelijk is geworden dat vernieuwing noodzakelijk is, maar een ander soort
baan weer niet. in de subsidie regeling is het verplicht iets geheel te vernieuwen of te vervangen, en
zouden baan 3 en 4 mee moeten doen. Daarbij wordt dan gedacht aan 4 french court banen.
Een overkoepeling van baan 1 en 2 zou tevens een mogelijkheid zijn om in de regeling te komen.
Arno; Hoeveel houd de subsidie in ? Hugo verteld dat Menno zich hier vooral in verdiept heeft. het is
niet een vast staand bedrag maar een maximaal percentage, nml 40 %. Zou let verlichting dan ook
gesubsidieerd kunnen worden.? Vast, maar we zijn er nog niet over uit hoe we dit willen hebben,
zoals het op Vie werkt is nog niet ideaal.
Lia; Er is ook over een koepel gesproken, komt hier dan verlichting in? Hugo – Ja.

Rene merkt op dat de laatste verbouwing wat betreft de banen in 2002 plaats vond en de kwaliteit
van de banen van groot belang zijn voor de leden.
Paulien vraagt wanneer er nu wel en wanneer niet geveegd moet worden na de wedstrijd.
Hugo- ALTIJD , er zal een bord komen waarop dit vermeld zal staan.
Ciska vraagt waarom er aan french court wordt gedacht. Arno legt uit dat je op deze baan het hele
jaar door kunt spelen. Hem is het ook van belang dat het een win-win situatie voor alle betrokkenen
moet zijn. Anne merkt op dat we verder in onderzoek gaan en Menno de deskundige helaas afwezig
is om dingen verder toe te lichten op dit moment, dit zal vervolgd worden.
7 De website is sinds vanmorgen weer bereikbaar. Arno legt een en ander uit over het verloop en de
hindernissen van het verbouwen van een bestaande website. Arts was bouwer van de site, en is er
mee gestopt. De oude website bleef draaien omdat deze via een provider bestond. Om dit opnieuw
op elkaar aan te laten sluiten was een probleem. Vandaar dat er een nieuw web provider kwam.
Ondertussen werd de browser ook vernieuwd, deze gooide de website weer op slot… op de
computer werkt het weer anders als op de tablet of telefoon. De een werkt met chroom de ander
met Firefox, safari of internet exploire….t is niet niks in deze wereld van mogelijkheden en
tegenwoordig ook beveiligingen.
Al met al is het een heel werk allemaal. Vele mensen zetten zich in en daarvoor alle dank, de leden
zijn geduldig, en in de toekomst zal het allemaal gaan draaien. Maar….de site zoekt een beheerder.
Wie van de jongeren vind het leuk om de TOW site te beheren…??? dit houd in dat er verslagen,
uitslagen, foto’s, verhaaltjes en andere leuke dingen worden aangeleverd en jij deze erop PLAATST.
8 De rondvraag….waddentoernooi, Bert Brethouwer geeft zichzelf bij deze nog op.
Bert ;Ik stoor me er erg aan dat er in de competitie zoveel naar het laatste moment wordt
verschoven, is het weer alles door elkaar gooien in de competitie een idee.? Ciska ; dat maakt toch
niet zoveel uit. Het is een doorschuif probleem wat blijft wanneer mensen er in mee gaan. Arno ;
waarom is deze volgorde in competitie gekozen? Wilma ; enkelen als het nog kil is beter gaat dan stil
staan in een dubbel, klimatologische reden dus. De huidige opzet geeft mensen wel ruimte alle
disciplines uit te kunnen spelen in geval van ziekte, blessure of werkomstandigheden.
Arno ; Het uitstellen op zich is niet een probleem, maar het vrijgeven van wedstrijden is af en toe een
grote ergernis, omdat het niet duidelijk is dat er banen vrij zijn. Is het reglement wel duidelijk?
Maud ; dit is al eerder gemeld en duidelijk, iedereen is verantwoordelijk en SAMEN moet je voor een
nieuwe datum zorgen en ook afkruisen. Paulien merkt op dat er geen coldpack is te pakken is bij
blessure en afwezigheid van kantine dienst. Wilma meld vakkundig dat koud water het net zo goed
doet, maar we zullen er eentje extra aanschaffen.
9 Half tien sluit de voorzitter de vergadering voor de te spelen BINGO….

