ALGEMENE
LEDENVERGADERING
Locatie clubhuis TV Linnaeushof
Aanwezig: Elsbeth Stoové, Leon Oldenhove, Lutgard Veraart, Maud vd Wiel, Steven vd
Heijden, Kimberly Major, Ido Laor, Rimko Vlugt, Liza Pereverzeva, Leonie vd Plas, Sjoerd
Rozing, Pieter Oldenhove, Evelyn Dijkstra

Sjoerd opent vergadering en benoemt de agenda
1. Bestuursverkiezing
2. Notulen vorige ALV
3. Financiële verantwoording
4. Rondvraag

Bestuursverkiezing
Verkiezing bij acclamatie. Als mensen tegen
zijn dan mogen ze dat aangeven.
Pieter Oldenhove als voorzitter – 1 tegenstem
Evelyn Dijkstra als secretaris – geen
tegenstemmen

Pieter neemt het stokje over van Mathijs.
Mathijs is nu in Zuid Afrika en kon dus helaas
niet bij de ALV zijn.
Evelyn neemt het over van Elsbeth. Elsbeth
wordt door Pieter uitgebreid bedankt voor
haar werk. Elsbeth gaat verder in de open
toernooi commissie.

Notulen vorige ALV
Zijn akkoord bevonden

TV Linnaeushof

Financiële verantwoording
Jaar
2017
2018

Inkomsten
€45.000
€42.000

De daling in inkomsten komt door een daling in leden. Van deze inkomsten dragen we aan
het begin van ieder jaar ongeveer 90% af aan de KNLTB en de tennisschool. Deze afdracht
beweegt dus mee met het aantal leden.

We hebben in 2018 extra kosten gemaakt vanwege:
-

Notariskosten ivm de naamsverandering

-

Een klein verlies in het open toernooi vanwege de vele regen (normaal gesproken
levert het open toernooi juist geld op)

Alles bij elkaar hebben we afgelopen jaar een klein negatief resultaat gehad.
We hebben een financiële buffer van ongeveer €2.000

Juridische structuur
De financiële verantwoording leidt tot vragen over de juridische structuur En de afspraken
met de tennisschool. De juridische structuur is als volgt:
1. De eigenaar van de grond is Charles.
2. De tennisschool huurt de grond van de eigenaar.
3. De tennisvereniging huurt de banen en het clubhuis van de tennisschool.
4. De tennisschool is verantwoordelijk voor het baan-en clubhuisonderhoud. Waar nodig
doen ze dit samen met de eigenaar.

Vraag: hoe wordt het contributie geld dat wij afdragen aan de tennisschool besteedt? Zou
wel mooi zijn om te weten.

Toelichten ledenbestand
Naar aanleiding van de financiële verantwoording komt het ledenbestand aan bod. We
hebben in 2016 en 2017 een enorme groei in leden gekend. In beide jaren zo een 100
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nieuwe leden per jaar en rond de 25 afmeldingen. Vorig jaar hadden we een daling van het
ledenbestand met in totaal 38 leden. We hebben nu 183 leden. Hiervan zijn er 105
volwassen leden, 60 jeugdleden en 18 dagleden, studenten en 60+ leden.

Ambities vereniging
Naar aanleiding van de toelichting op het ledenbestand en de juridische structuur komen er
vragen over de ambities van de vereniging.
Vorig jaar: organisatie verder op orde brengen (voortbouwen op werk vorige jaren) , nieuwe
activiteiten, aantal vrijwilligers laten groeien en nieuwe afspraken met de tennisvereniging.
Op alle 4 de fronten is er weer goede vooruitgang geboekt.
Toekomst: we willen groeien naar 160 volwassen leden. Dat houdt in dat je ’s avonds na
20:00 uur 80 leden per baan hebt. In de omgeving is dit vaak 90-100 leden per baan. Bij 160
volwassen leden zetten we een stop in.
Qua jeugd is het maximum 50 competitiespelers. Daar zitten we nu aardig bij in de buurt.
We willen 60+, dagleden meer aandacht gaan geven.
Dit jaar: 60+ leden meer aandacht geven, leden werven, communicatie verbeteren
(nieuwsbrief, website, sociale media), activiteiten doorzetten. Motto is liever iets goed doen
dan veel dingen een beetje. De vereniging heeft een sociale functie.

De leden geven aan dit een mooie ambitie te vinden die veel vertrouwen geeft.

Baanonderhoud
De banen zijn duidelijk beter dan 2 jaar geleden, maar zowel de banen als de hekken
hebben onderhoud nodig. Dit jaar staat weer onderhoud op het programma. Klein onderhoud
staat gepland voor eind maart. Groot onderhoud zal weer in de zomer zijn tussen de
tenniskampen en het open toernooi in. Hierin worden de hekken ook meegenomen. Normaal
is groot onderhoud 1x in de paar jaar nodig. Nu heeft het tot 2x toe geregend tijdens of
direct na het grote onderhoud, waardoor het onderhoud niet zo lang effect heeft als wanneer
het droog blijft.
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Voorstel vanuit de ledenvergadering om de afspraken met de tennisschool over het
onderhoud van de banen strakker in te steken (prestatie ipv inspanningsverplichting).
Bestuur neemt dit mee in de gesprekken met de tennisschool.

Speeltoestellen
Eerder was er een soort toestel waar je in je eentje de bal tegen kon slaan
(trampolinemuurtje?). Maar die is weg, terwijl die juist heel handig was als je moest wachten
op je wedstrijd of even alleen was. Het zou heel mooi zijn als deze terugkomt.
De grote trampoline is kapot en het schijfje van de hockeytafel ontbreekt. Als er
speeltoestellen staan is het beter om te steviger (duurder?) te kopen. Nu gaat alles heel snel
kapot.
De trampoline staat heel dicht op baan 1. Dit is soms hinderlijk tijdens het spelen.
De glijbaan wordt niet gebruikt en staat wel in de weg.

Bestuur neemt deze punten mee in gesprek met tennisschool.

Clubhuis onderhoud
Het clubhuis is sinds een half jaar veel schoner. Rienco heeft een schoonmaker ingehuurd.
Wel zijn sommige dingen echt aan vervanging of aanvullingen toe:
-

1 koffie apparaat is niet voldoende tijdens activiteiten of competitie dagen

-

De frituur is aan vervanging toe

-

Koelkast is vies

-

De vrieskist staat in een vreemde plek, waardoor dat een rommelhoek wordt.

-

De vaatwasser valt bijna uit elkaar. Hierdoor weten mensen niet of ze hem nog
steeds kunnen gebruiken en laten ze de vaat staan
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-

De keuken wordt nog niet
goed schoongemaakt

Het is nu beetje gezamenlijke
verantwoordelijkheid en
daardoor valt het tussen
wal en schip.
Voor de competitie gaat gezorgd
worden voor nieuwe
buitenmeubels. Tip van Ido: bank bij bol.com van vida XL. Zie plaatje hierboven.

De tennisschool luistert goed naar onze ideeën en tips. Eerder zijn daardoor onder andere
de kussentjes en parasols aangeschaft. Ook zijn we met de tennisschool in gesprek over het
vergeten van de communicatie in het clubhuis. Prikbord is nu niet zichtbaar, posters hangen
veel op de ramen.

Bestuur neemt de ingebrachte punten mee in de bespreking met de tennisschool.

Bar
De tennisschool is verantwoordelijk voor de bardiensten en de bevoorrading bij de competitie
en bij de activiteiten die de tennisschool verzorgd. Bij verenigingsactiviteiten spreken we met
de tennisschool af wie wat regelt. Bij het nieuwjaarstoernooi hebben Lutgard en Stefan de
bar verzorgd. Bij de competitie is het een paar keer voor gekomen dat de bar slecht
bevoorraad was of dat de bar niet bemand was. Dat is niet fijn.
We hebben discussie gehad over het starten van een eigen barcommissie. Daar gaat nog
best wat werk inzitten. Conclusie is dat we dat dit jaar nog niet gaan doen, maar dat we wel
kunnen kijken wie het leuk zouden vinden.

Bestuur neemt signalen over de bezetting en bevoorrading van de bar mee in gesprekken
met de tennisschool.

Samenwerking met de tennisschool

5

Ook dit jaar staan er weer veel activiteiten gepland. Soms willen leden meehelpen en is de
taakverdeling met de tennisschool niet duidelijk (zoals met oktoberfest).
Sowieso kunnen we in onze afspraken met de tennisschool zakelijker zijn (overigens zonder
goede samenwerking te verliezen). Maar kunnen we bijvoorbeeld het onderhoud koppelen
aan de afspraken over de afdracht?

Bestuur neemt beide punten mee in de gesprekken met de tennisschool.

Afhang systeem
Er is nu geen afhang systeem meer. Er gaat zeker als het voorjaar weer begint wel behoefte
aan zijn. Na wat discussie komen we uit op een fysiek afhangbord waarbij je met je pasje
moet afhangen. Op het baanschema op de website kan je zien hoeveel banen er
beschikbaar zijn voor vrijspelen.

Sjoerd vraagt bij 1 van de leden na of het aanbod om een afhangbord te timmeren nog
steeds staat. Als het aanbod niet meer staat dan kijkt bestuur hoe invulling te geven aan
afhangbord.

Open dag
23 maart open dag voor 60+, beginners en licht gevorderden. Aan iedereen de oproep om
mensen uit te nodigen die graag lid zouden willen worden. We staan met de opendag op
tennis.nl. dit heeft al een aantal inschrijvingen opgeleverd. Maar we hebben nog meer dan
genoeg ruimte! Weet je iemand die zich wil inschrijven: bestuur@tvlinnaeushof.nl

Kascommissie
Sjoerd geeft aan dat er eigenlijk een kascommissie nodig is die de penningmeester
controleert. Veel werk is dit niet, maar het is wel nodig. Maud biedt zichzelf aan. Waarvoor
dank! Een kascommissie bestaat idealiter uit 2 leden dus er is nog 1 vacature.

Rondvraag
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•

We hebben nu heel veel frisdrankblikjes. Dit is niet heel milieuvriendelijk.

•

Willen we een AED? Nader onderzoek nodig. Bestuur gaat hiernaar kijken.

•

We maken een bijlage voor nieuwe leden. Heb je tips stuur ze dan naar
secretaris@tvlinnaeushof.nl

Hiermee verklaart de voorzitter de vergadering voor gesloten en start de borrel.
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