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Notitie
Deze notitie geeft weer hoe het bestuur van TV Ter Spille denkt over de (on)mogelijkheden in het
beleid voor de komende vijf jaar. Mede aanleiding is een aantal hardnekkige vacatures in bestuur en
commissies.
Na de nodige pogingen om bestuursleden aan te trekken is in de ALV afgesproken, dat we die
inspanning even laten liggen. De noodzaak blijft, de druk vermindert.
Van het bestuur mag worden verwacht dat het de gevolgen van vacatures voor de toekomst van de
vereniging schetst. Uitgangspunt van deze vooruitblik is dan ook, dat het bestuur hem na een
inspraakronde onder de leden op de ALV van 2018 presenteert.
Juridisch
Het bestuur is volgens de regels en statuten gekozen, herkozen en benoemd. Zijn besluiten zijn dus
juridisch in orde.
Het bestuur krijgt weer een voorzitter, maar inbreng vanuit de jeugdcommissie ontbreekt. De
penningmeester heeft zijn termijn met drie jaar verlengd en de voorzitter van de toernooicommissie
blijft ad interim aan.
Streven blijft vooralsnog naar een bestuur met zeven leden en naar minstens drie personen in elk van
de zes commissies (kantine, sponsoring, technisch, toernooi, jeugd, onderhoud).
Begin 2012 is een huishoudelijk reglement vastgesteld, dat onder verwijzing naar artikel 9.4 van de
statuten de zittingstermijn van een bestuurslid op drie jaar stelt. Dan ontstaat bij ongewijzigde
omstandigheden tot 2019 het onderstaande beeld. Op de ALV in 2018 is op Mark Gerfen na iedereen
na drie jaar (of meer) aftredend.
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Het bestuur is dus gedeeltelijk ‘demissionair’ en de vraag is of dat soort en (financiële) omvang van
besluiten kan/moet beïnvloeden. Het huishoudelijk reglement stelt 10.000 euro per rechtshandeling
als maximum voor bestuursbesluiten (statuten artikel 10.3c).
Andere modellen
Zonder grote veranderingen blijft opvulling van vacatures lastig (ook andere verenigingen kampen
daarmee). Wellicht is wijziging van het bestuursmodel of de omvang van het bestuur (zo mogelijk),
waardoor minder functies ontstaan, een oplossing. Daarbij moet wel het tijdsbeslag per functie in de
gaten worden gehouden.
Een grote verandering zou ook kunnen zijn, dat we aansluiting zoeken bij een ‘koepel’, die bepaalde
taken van meer verenigingen regelt. Vraag is of we zo een deel van onze ‘eigenheid’ willen opgeven.
Financieel
De vereniging telt circa 160 leden, is financieel gezond en kan investeren in onderhoud en

vernieuwing. Het eigen vermogen varieert sinds 2013 van ruim 92.000 euro tot ruim 88.000 euro (eind
2017).
Vraag voor de planperiode is, of het gedeeltelijk ‘demissionaire’ bestuur de verantwoording moet
willen nemen voor grotere investeringen als (tijdige) vernieuwing van de banen, stapsgewijze
omschakeling op led-baanverlichting (lager verbruik, dus geen uitval door piekbelasting meer),
verwijdering van de oefenkooi, renovatie van het materiaalhok en overkapping van het tweede terras.
In de planperiode zijn de volgende investeringen voor onderhoud waarschijnlijk:
Vervanging banen 1 en 2
Vervanging banen 3 t/m 5
Vervanging tuintrekker
Vervanging bladblazer

€ 36.000
€ 54.000
€ 3.500
€ 1.600 (in 2017 aangeschaft)

In de planperiode zijn de volgende investeringen gewenst:
Vervanging terrasmeubilair baan 3
Terrasoverkapping baan 3
Verwijdering oefenkooi
Uitbreiding opslagruimte
Installatie ledverlichting baan 1 en 2
Renovatie voetpad langs banen 3-5

€ 1.600
€ 5.100
€
750
€ 2.500
€ 10.000
onbekend

Ledenwerving
Een andere oplossingsrichting is werving van meer en jongere leden. Enerzijds zorgen die voor extra
inkomsten, anderzijds voelen ze wellicht voor commissie- en bestuurswerk. Hierover begint in februari
2018 een project met de Rabobank. Eerder hebben we besloten geen ‘prestatievereniging’ te willen
zijn en dat heeft invloed op onder meer een jeugdopleiding.
De vereniging kreeg er in 2017 dertien leden bij, onder wie zes jongeren. We raakten 32 leden kwijt en
een aantal mensen pauzeert wegens hardnekkige blessures.
Kernvragen
Vindt u onderbezetting van bestuur en commissies een bedreiging voor de toekomst van de
vereniging?
Zo ja, bent u bereid concreet een vacature in te vullen of een nog aftredend iemand op te volgen?
Zouden vacatures niet voldoende worden gevuld, welke ingreep is dan nodig in uw ogen? Minder
leden in bestuur en commissies, maar daardoor meer werkdruk? Deel van de activiteiten overdragen
aan een ‘koepel’?
Zien we oplossingen of ideeën over het hoofd?
U kunt reageren via solkrednas@ xs4all.nl

