Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering 06 februari 2018.

1. Opening:
Voorzitter Gert-Jan van Steenis heet iedereen van harte welkom en stelt dat hij de
ledenvergadering graag in het teken van de uitdagingen wil stellen. Uitdagingen die het
bestuur ziet voor de vereniging. Maar ook in het teken van het besef dat het bestuur deze
uitdagingen alleen kan realiseren indien zij kan rekenen op steun en inzet van onze leden.
2. Mededelingen/ingekomen stukken:
Gert-Jan vraagt iedereen te gaan staan, om met elkaar, in een moment van stilte, de
(oud)leden te gedenken, die in 2017 zijn overleden.
Er zijn vanavond 23 leden aanwezig. Afwezig met kennisgeving : Jan Meines, Cor van Etten,
Age Dijkstra, Elly Teitsma, G.J. Stokreef, C. Holstvoogd, B Van de Merendonk.
3. De notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 maart 2017 worden ongewijzigd
vastgesteld.

4. 2017 in Vogelvlucht:
•

Gert-Jan geeft aan dat het besef er is dat er in 2017 veel minder zichtbare zaken zijn
gerealiseerd. De uitdaging was voor het bestuur om samen met meer leden beweging te
organiseren. Gert-Jan is blij dat het bestuur Nienke Mandersloot en Annelies Melgers
bereid hebben gevonden zich kandidaat te stellen als bestuurslid, en deze uitdaging
samen aan te willen gaan.

•

De vereniging stabiliseert qua ledenaantal en is financieel gezond. Door de inzet van de
trainers, de onderhoudscommissie , de kantine commissie , overige commissies, de
ledenadministratie, de organisatoren van diverse jeugdactiviteiten, de racketochtend en
avond, de dames van lief en leed, en de collega bestuursleden gaan de dingen zoals ze
gaan, echter de uitdaging zit in het honoreren en faciliteren van nieuwe initiatieven van
leden die incidenteel leuke activiteiten willen organiseren.

•

In 2017 steunden we weer op een paar hele stevige pijlers : Tannes, Midwinter Tannes,
Tannes Jeugd en het jeugdkamp. Deze evenementen bezorgen de vereniging een
geweldige naam en imago. De uitdaging is die geweldige naam en imago gedurende het
hele jaar vast te houden en te verzilveren met een groeiend ledenaantal.

•

In 2017 is er overleg geweest met onze voetballende buren, en geconstateerd dat wij net
zoveel leden hebben. De gemiddelde leeftijd bij onze vereniging is echter een stuk hoger.
De uitdaging hierbij is die gemiddelde leeftijd omlaag te brengen. Naast jeugd gaat het
vooral om de groep tussen de 20 en 40 jaar.

•

De KNLTB ontwikkelde in 2017 een nieuwe digitale omgeving. Deze omgeving
functioneert nog niet goed. De KNLTB heeft echter het “oude” afhangbord, incl.
bardienstplanner al afgeschaft zonder dat het nieuwe systeem voldoende is uitgetest en
geïmplementeerd is.
De uitdaging is om de bijbehorende club-app goed uit te rollen en Theo Schaap te
ondersteunen bij het plannen van de bardiensten. Een pittige taak naast alle narigheden
rondom inbraken en veiligheid waar de vereniging in 2017 mee werd geconfronteerd.

•

In 2017 is er ondanks minder leden dan in 2016, toch een beter kantine resultaat. Dat is
opmerkelijk. Dit is tot stand gekomen door o.a. slimme inkoop, het feit dat de kantine
vaker open was en een ingreep bij de schoonmaak.

5. Financiën
•

Harold Lamme licht de jaarrekening 2017 toe. In 2017 is er een positief resultaat behaald
van € 20.132, waarvan € 15.000,-- is toegevoegd aan de voorzieningen. Het positieve
resultaat komt o.a. door een hogere opbrengst in de kantine van € 30.289 t.o.v. €
25.465,-- in 2016. Tevens namen de totale kosten af met € 6.411,-- met name ook door
efficiënter invullen van de winterlessen in De Dors. Het uitstaande en niet opgevraagde
saldo aan borgsommen is toegevoegd aan de reserves van de vereniging. Dit volgens
besluit in ALV in 2017.

•
•

Er is in 2017 alleen geïnvesteerd in een nieuwe Hifi-installatie.
De Kascommissie ( Cees Hink en Marloes van Wijk ) verleent het bestuur decharge voor
het gevoerde financiële beleid, waarna applaus volgt voor de penningmeester.

•

Contributievoorstel 2019: ongewijzigd, tenzij er aanleiding is b.v door voorgenomen
investeringen om de contributie te verhogen. In dat geval zal er een buitengewone of
extra Algemene Ledenvergadering komen. . De bedragen zijn terug te vinden op de
website.

6. Jaarverslagen TTC
Heidi Castricum heeft het activiteiten Schema 2018 klaar, welke ook op de website staat.
Hierop staat de jaarlijkse Activiteiten zoals o.a. op 18 maart de Open Tennis Dag, de
voorjaarscompetitie, Clubkampioenschappen. Voor de TTC bestaat de vacature voor een
commissielid die Heidi kan en wil ondersteunen in het organiseren en begeleiden van
deze activiteiten.
Tannes Jeugd
Nienke Mandersloot zet de succesvolle Hakunama Tannes editie 2017 van Tannes Jeugd
( maar liefst 151 deelnemers ) kort uiteen, en spreekt haar waardering uit voor de
Tannes Jeugd commissie. Nienke haalt Romy Smit van voren en zet Romy in het zonnetje.
Romy spant zich, naast commissie lid van Tannes Jeugd, tevens de komende tijd in, om
Het Vennewater via Social Media meer zichtbaar te maken bij de jongere doelgroepen.

Dit door gebruik van de website, Facebook en Instagram. De Tannesjeugd commissie is al
weer bijeen geweest voor de eerste opzet voor editie 2018. Het thema blijft nog even
geheim.
•

Tannes.
Hopmans TNNS Culinair 2017 was een groot succes met meer dan 400 deelnemers. De
organisatie van 2018 is al weer begonnen, welke van 23 juni t/m 01 juli 2018 zal
plaatsvinden. Tannes bestaat sinds 1988, dus een extra mooie 30e editie in 2018.

•

Wintertannes . Gertjan complimenteert de bijna volledig aanwezige leden van de
organisatie met de wederom zeer succesvolle editie welke vorig weekend heeft
plaatsgevonden.

•

Kantinecommissie. Theo Schaap geeft verslag van 2017 waar zeer veel positieve dingen
zijn te benoemen; het goede resultaat van de kantine, beter contract met een ander
schoonmaakbedrijf, opknapbeurt toiletten, onderzoeken overgang naar LED verlichting,
en komst van de AED kast. Echter in 2017 werd de kantine commissie ook drie keer
geconfronteerd met een nachtelijke inbraak. Tevens is er in 2017 een koppenwarmer
aangeschaft naar aanleiding van wat klachten dat de koffie niet goed warm genoeg was.
Onderhoudscommissie
Henk Reuver geeft aan “Het Park ligt er verzorgd bij “, hetgeen door de aanwezige leden
van de vergadering wordt bevestigd. Echter geeft Henk aan dat er een aantal zaken aan
vervanging toe zijn zoals enkele kunststof banken, prullenbakken en de party-tent gaat
zijn laatste seizoen in. Ondanks dat de vaste leden aangevuld met betrokken vrijwilligers
veel werk hebben verzet in 2017 ( gang geschilderd, nieuwe luchtverfrissers,
zeepreservoirs en handdoekhouders geplaatst) is er veel behoefte aan hulp. Over
vervanging van de benoemde zaken komt op korte termijn overleg.
Website
Doelstelling was tijdens de ledenvergadering van 2018 de nieuwe website te
presenteren. Echter de werkzaamheden vergen meer tijd dan verwacht. Komende
maanden zal er prioriteit worden gegeven aan modernisering van de website. Vervolgens
is er behoefte aan een content manager die de aanlevering naar de website verzorgt.

7. Verkiezing/ benoeming Bestuur- en commissieleden
Gert-Jan stelt Nienke Mandersloot en Annelies Melgers voor aan de vergadering. Nienke
is na al jaren van begeleiden van de Tannes Jeugd commissie, gevraagd de
jeugdactiviteiten in brede zin te coördineren, en zal tevens toetreden tot het bestuur.
Annelies zal de openstaande vacature van secretaris gaan vervullen.
Gert-Jan vraagt voor beide nieuwe bestuursleden aan de vergadering in te stemmen met
de aanstellingen, welke in beide gevallen met applaus wordt bevestigd.
8. Plannen 2018
•

Ledenwerving en ledenbehoud blijven in 2018 de uitdaging. Het zomerlidmaatschap voor
voetballers van de Foresters zullen wij in 2018 op grotere schaal promoten.

•

De Open Tennis dag , Schooltennis en de 10 weekse cursus voor nieuwe leden worden
wegens succes gecontinueerd.

•

•
•
•

We zijn in een vergevorderd stadium om de verlichting op ons complex te vervangen door
LED verlichting. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de huidige subsidie mogelijkheden
voor sportverenigingen.
De CV Ketel wordt in februari/maart vervangen
Realisatie van een jeugdbaan.
Lanceren van vernieuwde website, en uitbreiding van sociaal media kanalen om onze
successen meer en beter te kunnen delen.

Uitdagingen 2018
•

Het bestuur oriënteert zich al geruime tijd en de mogelijkheid tot realisatie van Padel
banen. Diverse gesprekken met bedrijven over materialen, prijzen en offertes zijn inmiddels
in het bezit. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van het realiseren van overkapping
van 2 of 3 banen. Beide plannen vragen om een hoge investering. Op het moment dat het
bestuur een voorgenomen besluit heeft genomen, zullen wij hiervoor een aparte
ledenvergadering met bijbehorende financiële onderbouwing beleggen.

•

Het bestuur wil een serieus antwoord vinden op de bezwaren die veel (jongere) mensen
hebben op het verplicht vervullen van bardienst. Om de eerder genoemde doelgroep (
tussen de 20 en 40 ) te verleiden bij ons lid te worden gaan we ons oriënteren op een
andere inrichting van de bardienstplicht per 2019.

9. Rondvraag.
•

Er zijn geen vragen vanuit de aanwezigen.

Gert-Jan sluit de vergadering af door de aanwezigen te bedanken voor hun komst en nog een drankje
met elkaar te drinken.

Annelies Melgers
Secretaris TV Het Vennewater

