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Voorzitter Antoine Jagers opent de vergadering en hoeft die niet te heropenen, omdat we met 
32 leden voldoenden stemmen hebben om geldige besluiten te nemen. 

 

De voorzitter blikt vervolgens terug en vooruit. Hij noemt zaken als een open dag op 30 maart 
(‘opkomst gering, maar leverde een senior- en een jeugdlid op’), de drukke schoolsportdag, 
het succes van ons zomerlidmaatschap, onze interne toernooien, het tennissen met 
Overkempenaren, de eerste deelname aan de Olster jaarmarkt (‘de pot met gravel woog 8235 
gram’), de feestavond in november (‘die een traditie kan worden’) en de afsluiting met onze 
jeugdspelers en hun familieleden.  

Vooruitblikkend wijst hij op de open dag in maart, het welkom aan de leden van dynamic 
tennis in de zomermaanden, het slotfeest in het najaar met Martin Hafkamp en Frits Haak als 
organisatoren en onze eerste deelname op 12 december aan het Anton Pieck-winterfestival. 

Aansluitend stelt Iwan dat het fijn is nieuwe (zomer)leden te krijgen, maar onze trainer 
Clemens Tenniglo tussen 1 maart en 1 oktober door verplichtingen elders hoogstens nog 
training op zaterdagen kan geven.  

Mark Gerfen van de technische commissie belooft hier op korte termijn met de trainer over te 
praten om een oplossing te vinden.  

 

Verslag ALV 2019 

Het verslag van de algemene ledenvergadering op 6 februari 2019 wordt unaniem 
goedgekeurd.  

 

Jaarverslag secretariaat 2019 

Het verslag wordt unaniem goedgekeurd. Wel wordt op verzoek van Rob van der Werf de 
tekst aangepast. Anne Marie Jagers verving hem niet ‘tijdelijk’, maar blijvend als 
websitebeheerder. 

 

Cijfers 2019 

Penningmeester Frits Haak licht de cijfers over 2019 toe. We sloten het jaar af met een batig 
saldo van 348 euro. 

Hij noemt de meest in het oog springende afwijkingen zoals de aanschaf van een pinapparaat 
in de kantine en een driehoeksborstel voor baanonderhoud, de met 20 procent verhoogde 
verzekeringspremie, een reparatie aan baan 2, de licht hogere gemeentelijke subsidie voor 
jeugdleden en de kantineomzet, die mede dankzij het slotfeest 211 euro hoger uitkwam dan 
begroot en zo flink bijdroeg aan het batige saldo van 348 euro. 



Op een vraag van Iwan antwoordt Haak, dat het pinapparaat in maart in actie komt wanneer 
de bardiensten beginnen. 

Henk van Dieren vraagt naar de opbrengst van de zonnepanelen op het dak. Ze staan er nu 
drie volle jaren op en leverden in 2016-2017 5249 KWh, in 2017-2018 5570 KWh en in 2018-
2019 6255 KWh. 

Aansluitend meldt Haak, dat ons energieverbruik afneemt door een dalend ledenaantal. Zo 
brandden onze lichtmasten in 2019 488 uur. Dat bijhouden is interessant om te zien of een 
eventuele investering in (energiezuinigere) ledverlichting zich terugverdient. 

Bij monde van Hans Busser stelt de kascontrolecommissie vervolgens voor het bestuur 
décharge te verlenen voor het beleid in 2019. Dat gebeurt bij acclamatie. 

Commissielid Willy Tabak treedt af en Henk van Dieren volgt hem op. 

 

Begroting 2020 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde contributiewijzigingen op basis 
van een inflatie van 2,6 procent. De contributie voor senioren stijgt daardoor van 140 naar 144 
euro, die voor jeugdleden van 37 maar 38 euro. De contributie van de KNLTB bedraagt in 
2020 17,80 euro. 

De tarieven voor afkoop van bardienst (50 euro) en de competitiebijdrage (15 euro) blijven 
gelijk. 

De penningmeester licht de begroting 2020 toe. De onderhoudskosten voor het park liggen 
met 1000 euro hoger dan de begrote 300 euro in 2019. Dat zit hem in de renovatie van het 
tegelpad langs de banen 3-5. 

Joop Overmars regelt die klus en wil woensdag 19 februari vanaf 19 uur om te beginnen 
alle tegels verwijderen. Daarna worden de banden gesteld, de ondergrond ontdaan van wortels 
en dergelijke en het tracé weer gereedgemaakt voor betegeling. Voor al die klussen zijn 
vrijwilligers nodig, die zich kunnen melden bij Frits Haak (fritshaak@kpnplanet.nl). 

Een andere kostenpost is de 200 euro voor het nieuwe en (veel) grotere naambord voor bij de 
ingang van het parkeerterrein van het park. 

Nog niet begroot zijn eventuele huur- en kantineopbrengsten van de dynamic tennissers in de 
zomermaanden. Voor hen zou baan 5 met tijdelijke belijning worden omgevormd tot vier 
speelvelden. Edelgrass gaf een positief advies hierover. Over verwijdering van de tijdelijke 
belijning zijn geraadpleegde verenigingen niet allemaal positief, dus wij nemen in de hoek 
van het park een proef met de duurzaamheid van de belijning en het effect van het 
verwijderingsmiddel op onze grasmat. 

 

Bestuursverkiezing 

Voor de bestuursverkiezing hebben zich geen kandidaten gemeld. 
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Arie Pronk en Sander Klos zijn aftredend, maar verlengen hun termijn met een jaar. De 
voorzitter waarschuwt, dat dat volgend jaar anders kan zijn en het bestuur dan met twee 
vacatures in de toernooicommissie en het secretariaat zit. 

Hij wijst met dankbaarheid op de rol die Hester Hubbeling en Marleen Boxman op zich 
hebben genomen in de begeleiding van onze twee jeugdteams. De vacature van onze 
jeugdcommissie bleef de afgelopen jaren onvervuld, dus is dit een praktische oplossing, 
waarbij het bestuur zo nodig ondersteunt. 

 

Rondvraag 

Baancommissaris Martin Jacobs vestigt de aandacht op de voorjaarsschoonmaak op 14 maart. 

Arie Pronk meldt dat de clubkampioenschappen over anderhalve week worden uitgesmeerd, 
zodat ze beter in agenda’s en conditionele beperkingen passen. 

Hester Hubbeling wijst op de jeugdtoernooien op 22 maart en 8 november, waar publiek van 
harte welkom is.  

 

Aanwezig: Antoine Jagers, Sander Klos, Arie Pronk, Frits Haak, Corinne van Zaaijen, Celien 
Haak, Gordy Köllmann, Mark Gerfen, Joop Lubberding, Johan Diele, Joop Overmars, 
Arnold Pastoors, Hans Busser, Willy van Vreden, Ankie van Bessen, Truus Hafkamp, Liesbeth 
Meydam, Iwan, Barry de Haas, Ferry Bogaards, Miranda Bos, Marleen Boxman, Henk van 
Dieren, Martin Jacobs, Geke van Keulen, Maartje Caspers, Willy Tabak, Geke Broekhuizen, 
Bart Gerfen, Gosse Jongstra, Hester Hubbeling. 

Afwezig met kennisgeving: Marcel en Minie Overmars, Victor en Gerda Overmars, Hilbert 
Berents, Marjon Boswijk, Eelco Bruggeman, Gert Meydam, Jan ter Veer, Anne Marie Jagers, 
Jan Zijp, Martin Hafkamp, Leon Ripperda. 

 


