
 

Verslag algemene ledenvergadering (ALV) Ter Spille, 6 februari 2019 

We ontvingen kennisgevingen van afwezigheid van: Jan de Gier, Jaap Mulder, Ankie van Bessen, 

Gert Meydam, Gerda en Victor Overmars, Bart Gerfen. 

 

Opening 

Voorzitter Antoine Jagers opent de vergadering en heropent haar direct om met de 23 aanwezigen 

rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 

Mededelingen en ingekomen stukken 

Er is niets te melden. 

Notulen van de ALV 2018 

Deze worden unaniem goedgekeurd. 

Jaarverslag 2018 van secretariaat 

Dit wordt unaniem goedgekeurd. 

Financieel verslag 2018 

Penningmeester Frits Haak licht de begroting en werkelijke cijfers over 2018 toe. Het begrote tekort 

van 1865 euro viel hoger uit (2829 euro). Extra kosten ontstonden door training van een extra 

jeugdteam, reparaties aan de bekabeling (deels gratis uitgevoerd) en een bondsboete wegens late 

terugtrekking van een jeugdteam. 

Het aantal leden is redelijk gestabiliseerd op 154 eind 2018 (156 eind 2017). Voor behoud en werving 

van leden zou het goed zijn dat iedereen zich als ‘ambassadeur’ opstelt. 

Vanuit de vergadering komen enkele vragen en opmerkingen: 

Joop Lubberding: Er zijn plannen voor verbouwing van het clubhuis, maar die komen niet in de cijfers 

terug. 

Antwoord: in de afweging over - al dan niet gesubsidieerde - aanpassingen aan gebouw en park, 

zoals vervanging van banen en verlenging van de erfpacht in 2024 heeft het bestuur het gelet op de 

financiële armslag wijs geacht stapsgewijs te investeren. In de 1200 euro die voor 2019 is begroot 

voor ‘onderhoud onroerend goed’ is de aanpassing van de bar wel meegenomen. 

Lubberding: Het zou prettig zijn als op beide baandelen een zware borstel komt, want verslepen valt 

zwaar.  

Antwoord: Baancommissaris Martin Jacobs meldde dat nog niet aan het bestuur. Wordt meegenomen. 

Lubberding: Pleidooi voor de kwaliteitsuitstraling van gelijkvormig serviesgoed.  

Antwoord: bestuur neemt dat mee. 

Lubberding: In douche en herenkleedkamer vertonen zich scheuren. Bestaat kans op grotere schade, 

zoals aan het dak? 

Antwoord: Het dak wordt jaarlijks geïnspecteerd. Het bestuur laat naar de ernst van de scheurvorming 

kijken. 

 

De kascommissie (Annemarie Jagers en Willy Tabak) adviseert de vergadering het bestuur décharge 

te verlenen voor het gevoerde beleid en de vergadering doet dat met een applaus. Hans Busser volgt 

Annemarie Jagers op in de kascommissie. ► 



 

Begroting 2019 en vaststelling contributie 2019 

De vergadering bepaalt dat de verhoging van de contributies moet leiden tot (naar boven) afgeronde 

bedragen. Het bestuursvoorstel tot verhoging met de consumenten-prijsindex (1,7%) leidde tot 

contributies voor senioren van 139,75 (137,40 in 2018) en voor junioren van 36,20 euro (35,60 in 

2018). Door afronding worden dat in 2019: 140 en 37 euro. 

De KNLTB-contributie bedraagt 17,15 en de kosten van een trainingsuur stijgen (onder meer door 

verhoging van de BTW van 6 naar 9 procent) van 45,75 naar 48 euro. 

De sponsorcommissie meldt bij monde van Eelco Bruggeman staande de vergadering dat voor het 

sponsorbord in het clubhuis veertien nieuwe sponsors zijn gevonden, die per stuk 50 euro of een 

soortgelijk bedrag in natura bijdragen.  

Image-Sign in Wijhe krijgt een groot bord op de baan en stelt daar in natura verrichtingen tegenover. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting en de wijzigingen in de contributie. 

Bestuursverkiezing 

Voor de verkiezing van bestuurs- en commissieleden en ondersteuning van webmaster Rob van der 

Werf hebben zich geen kandidaten gemeld. 

Toekomstvisie bestuur 

De voorzitter belicht de onderdelen van onze toekomstvisie, zoals aansluiting bij de 

vertrouwenscontactpersoon. Een link naar die persoon en naar onze eigen gedragscode staan op de 

site. 

Met hulp van de Rabobank kijken we naar ledenwerving onder 60-plussers (‘in hun derde jeugd’) en 

schooljeugd en naar een betere PR en communicatie. Voor dat Raboproject zijn Antoine en Arie 

Pronk geïnterviewd. Dat artikel is via een link op onze site te vinden op de Rabo-website. 

In het kader van werving van senioren is er contact geweest met de ouderen die maandag- en 

vrijdagmorgen spelen. Zij zijn bereid nieuwe mensen gastvrij te ontvangen, maar waarschuwen wel 

dat niet-tennissers niet zomaar kunnen meedoen en speciale opvang behoeven (die hebben als nieuw 

lid ook recht op vijf gratis lessen). 

In dat kader komt er ook een toernooi voor 60-plussers. In eerste instantie voor eigen leden, maar zo 

snel mogelijk ook in open (invitatie)vorm. 

Naast de centrale schoolsportdag voor de groepen 7 en 8 (22 mei, 9- 13 uur, kom maar kijken) zijn er 

ook contacten met coördinator Saron Debets over samenwerking met andere schoolgroepen op het 

eigen park of in de sporthal. 

Qua PR en communicatie gaan we regelmatig bescheiden adverteren in de plaatselijke bladen en 

staan we op onder meer de kerstmarkt. Ook streven we naar meer activiteiten en toernooien (vanuit 

de zaal: grootouder-ouder-kindtoernooi zou een breed publiek trekken. 

Het bestuur staat naast de eigen visie open voor (wilde) ideeën van leden. Iedereen is van harte 

welkom op de bestuursvergaderingen, die op de website worden aangekondigd. 

Uitloting certificaten renteloze lening 

Van de lening resteert nog 900 euro, waarvan dit jaar 700 euro wordt terugbetaald. De rest volgt op de 

ALV 2020. 

Uitgeloot worden Gert en Liesbeth Meydam, Riet Geist, Arie Pronk, Joop Overmars, Minie & Marcel 

Overmars, Hannie Tabor en Ank de Kort. ► 

 



 

Rondvraag 

Gosse Jongstra: Jongeren met interesse voor tennis én voetbal lopen aan tegen gelijktijdige 

trainingen op dinsdag en kiezen dan meestal voor voetbal. 

Antwoord: het probleem is bekend, maar de groep is (nog) te klein om onze trainer Clemens Tenniglo 

een andere (tijd)keus te laten maken. 

Joop Overmars: Hoe zit het met de recente storingen in de baanverlichting en zijn die opgelost? 

Antwoord: Er hebben zich twee storingen voorgedaan in de vorm van een ‘lekke’ aansluiting en een 

‘versleten’ mastvoorschakeling. Die zijn allebei verholpen. 

Bij problemen op de baan is Martin Jacobs eerste aanspraakpunt (contactinfo op site). Daarna kan 

worden gebeld met Frits Haak. 

Miranda Bos: Kunnen we niet meer gezellige activiteiten ondernemen, zoals een nieuwjaarsreceptie, 

een aftrap voor de voorjaarscompetitie of een ontbijtsessie zoals met het jubileum? 

Antwoord: Ontbijttennis is daarna nog vaker geprobeerd, maar trok te weinig mensen. Iedereen is 

welkom om zelf iets te organiseren en het bestuur en anderen daarbij om hulp te vragen. 

 

Tot zover. ■ 


