
Verslag algemene ledenvergadering TV Ter Spille, 6 februari 2018 

Afwezig met kennisgeving: Martin Jacobs, Gerda en Victor Overmars, Joop Overmars, Barry de Haas, 

Hillie Jongstra, Corinne van Zaaijen en Gert Meijdam. 

Aanwezig: 22 leden. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Secretaris Sander Klos opent de vergadering en sluit en heropent die gelijk weer, omdat onvoldoende 

leden (dertig) aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.  

De vergadering keurt het verslag van de algemene ledenvergadering van 7 februari 2017 unaniem 

goed. 

Datzelfde doet zij met het jaarverslag 2017 van het secretariaat. 

Penningmeester Frits Haak licht het financieel verslag over 2017 toe. Daarbij speelden daling van het 

aantal seniorleden, kostenbesparingen door zelfwerkzaamheid (dank aan onze onderhoudsploegen), 

verlaging van de rente op onze leningen en besparing op energiekosten door de zonnepanelen een 

voorname rol. 

De baten lagen met 42.647 euro iets lager dan de begrote 42.801 euro. De werkelijke lasten bedroegen 

41.151 euro en dat was minder dan de begrote 42.801 euro. Het positieve resultaat van 1496 euro werd 

aan de reserves toegevoegd en het eigen vermogen steeg daardoor eind 2017 naar 88.115 euro. 

Op advies van Rob van der Werf en Anne Marie Jagers als kascommissie verleent de vergadering het 

bestuur décharge over het gevoerde beleid in 2017. 

Als opvolger van de aftredende Rob van der Werf meldt Willy Tabak zich. 

Frits Haak licht de begroting en de contributieverhoging voor 2018 toe. Hier spelen de daling van het 

aantal seniorleden (van 175 naar 156), vervanging van twee netten en toename van het aantal 

jeugdtrainingen van 25 naar dertig een rol. 

Het bestuur wil de contributie volgens jarenlang gebruik verhogen met de consumentenprijsindex, die 

voor 2018 1,4 procent bedraagt. De contributie voor senioren stijgt dan van naar 137,40 euro exclusief 

16,75 euro KNLTB-contributie en die van de jeugdleden van 35,10 naar 35,60 euro. 

De begrote baten bedragen daardoor 38.532 euro, de begrote lasten 40.397 euro, zodat een begroot 

tekort van 1865 euro ontstaat. Daarbij zijn enkele positieve onzekerheden ingecalculeerd. Mochten die 

tegenvallen, dan ontstaat in 2019 financiële ruimte doordat de kosten voor de zandrenovatie (2900 

euro) en de afschrijving op de inventaris (991 euro) wegvallen, Het bestuur beschouwt dat als 

voldoende veiligheidsbuffer. 

De vergadering keurt vervolgens de begroting 2018 en de contributieverhoging unaniem goed. 

Bij de bestuursverkiezing wordt Antoine Jagers benoemd in de vacature van voorzitter. Frits Haak blijft 

nog drie jaar aan als penningmeester, Arie Pronk is aftredend, maar blijft ad interim aan als voorzitter 

van de toernooicommissie tot een opvolger is gevonden. Secretaris Sander Klos is aftredend en 

herkiesbaar. 

De vergadering keurt deze benoemingen bij acclamatie goed. 

Aansluitend ontvangt Antoine Jagers een nieuwe voorzittershamer. De vorige is verdwenen en Gert 

Meijdam sponsorde deze nieuwe. 

Antoine Jagers licht vervolgens de bestuursvisie tot 2013 toe. Mede omdat het aantal vacatures in het 

bestuur sterk is afgenomen door zijn aantreden en de termijnverlenging van Frits Haak, is de zorg over 

voldoende draagvlak voor bestuursbeslissingen niet meer zo relevant. Mede daarom voelt hij er niet 

voor om het aantal bestuursleden te verminderen of bepaalde taken te delen met andere verenigingen. 

Overleg met andere verenigingen over hoe zij problemen aanpakken is uiteraard nooit weg. ► 



Met steun van Rabobank en NOC-NSF kunnen we streven naar een ledenaanwas tot 200 senioren. De 

eerste bijeenkomst daarover is 19 februari (clubhuis, 20 uur) en Eelco Bruggeman, Gerard Bourgonje 

en Jan ter Veer komen daar meepraten. Ook anderen zijn welkom. Mogelijk wordt naderhand een 

projectgroep gevormd om de ledenwerving handen en voeten te geven.  

Na enige discussie over begeleiding van jeugdteams en de vacature in de jeugdcommissie vraagt 

Eelco Bruggeman om meer informatie over wat zoal komt kijken bij de begeleiding van onze 21 

jeugdleden. Dat wordt hem toegezegd. 

Dat neemt niet weg, dat ook blijvend een beroep wordt gedaan op de ouders. Volgens Anne Marie 

Jagers is het lastig, dat sommige ouders niet zelf tennissen en ook bepaalde praktische zaken 

(inrichting van een jeugdveld met speciale netjes en lijnen) geen dagelijks werk voor hen zijn. Heldere 

uitleg daarover zou dus ook kunnen helpen. En een prettige verwelkoming door bardienst tijdens 

wedstrijden. 

Het bestuur zwaait wat dat betreft ook lof toe aan onze trainer Clemens Tenniglo, die veel voor binding 

met de jeugd doet. 

Bij de uitloting van certificaten van de renteloze lening worden Henk Hannink, Veerle van der Werf, 

Gosse en Hillie Jongstra, Arie Pronk, Lutie Veerman en Celien Haak getrokken.  

Als ingelast agendapunt zet de voorzitter Celien en Frits Haak in het zonnetje vanwege hun langjarige 

vrijwilligerswerk in en rond de kantine en de verzorging van het clubgebouw, als penningmeester en 

ledenadministrateur en als volgers van de alarmering op het park. 

In de rondvraag vraagt Rob van der Werf zich af of de KNLTB ook een rol kan spelen in onze 

ledenwerving, die we nu oppakken met de Rabobank. 

Volgens Frits Haak biedt de website van de bond wel enkele handvatten en gebruiken we die ook 

(gratis lessen voor nieuwe leden bijvoorbeeld). 

De opwekking om ons meer te laten zien op activiteiten in het dorp (flyers, kraam op jaarmarkt) nemen 

we mee in het Rabotraject. 

Hans Hippe vraagt zich af of we voor werving van meer jeugdleden niet zelf op de scholen moeten 

afstappen. 

Volgens het bestuur zitten scholen niet te wachten op benadering door allerlei clubs en verenigingen en 

heeft het onderwijs mede daarom gekozen voor de centrale schoolsportdag. Daarbij kiezen veel 

kinderen voor een kennismaking met tennis. 

Jan ter Veer vraagt onze website geschikt te maken voor gebruik op kleinere, mobiele schermen. Het 

bestuur zegt dat toe. 

Eelco Bruggeman vraagt aandacht voor het beschutter maken van het terras bij baan 1 en 2, wellicht 

met behulp van een (gesponsord) scherm. Het bestuur neemt dat mee. 

Alex Mensink oppert dat, mochten we om goede redenen baan 1 en/of 2 te zijner tijd niet vervangen, 

aanleg van een baan voor padel wellicht nieuwe (jeugd)leden kan trekken. Het bestuur gaat daar naar 

kijken. 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. ■ 


