Algemene Ledenvergadering TVVS
Datum: 3 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: clubhuis TVVS

Verslag Algemene Ledenvergadering

Aanwezig:
Bestuur

Remco Heeringa, Marc Brandjes, Nicole Spoor,
René Kerk, Thijs Klifman, Imre Nagel, Ron
Rademaker

Ca. 50 leden

Met kennisgeving afwezig:
Anneke Bruin, Ely Bos, Wilma en Hans Wilt, Joske Marsman, Moniek Oomkes

Nr.

Onderwerp

1.

Opening
Eerst wordt er stil gestaan bij het overlijden van Gerard Haaker en Henny
Ardesch (zie ook “clubman van het jaar”).
Daarna heet de voorzitter iedereen van harte welkom, met een speciaal
welkom aan onze leden van verdienste: Robin Coster, Herman Volbers, Jan
Westendorp en Anne de Vries.

2.

Ingekomen stukken
Geen

3.

Vaststellen notulen ALV 2019 van 28-01-2019
Rondvraag vorig jaar:
Eind 2018: Nationaal Preventieakkoord. 2040: rookvrije generatie, 2025:
rookvrije sport. De eerste stappen zijn gezet: bordjes hangen langs de banen
met het verzoek rekening te houden om op gezette tijden/ evenementen niet
te roken.

3.1

Actie

1

Nr.

Onderwerp

3.2

Stankoverlast containers Jumbo: dit is aangekaart bij de Gemeente. We blijven
dit melden zodat er verbeterstappen kunnen worden gezet.
Behoudens bovenstaande en onder dankzegging aan de secretaris zijn deze
notulen voor akkoord bevonden en vastgesteld.

3.3

4.

Vaststelling van het jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 wordt per pagina doorgenomen.
Opmerkingen:
Pagina 2: leden van verdienste 7 i.p.v. 4.
Verslagen vanuit de commissies zijn 1 op 1 overgenomen en vastgelegd zodat
ook de commissies hun bijdrage terugzien in het jaarverslag.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris. Het
jaarverslag wordt gepubliceerd op de site van TVVS.

5.
5.1

Bestuur mededelingen
Samenwerking Rabobank – NOC-NSF verenigingsondersteuner
In grove lijnen houdt dit het volgende in. Op korte termijn worden we
ondersteund bij het traject om tot besluitvorming te komen over de
bestemming van het grasveld (via een Bijzondere Ledenvergadering, wordt
binnenkort gepland).
Op lange termijn krijgen we ondersteuning bij de toekomstvisie om tot een
goed georganiseerde vereniging te komen, waarin de volgende facetten aan
bod komen: de leden, de vrijwilligers en de buurt.

5.2

Status toekomst park
Er zijn een drietal plannen: padelbanen, 6e tennisbaan of helemaal niets. De
voorzitter legt aan de hand van tekeningen de situatie uit.

5.3

Overgang SETS in TVVS
10 jaar geleden is onze als vereniging opgesplitst in SETS en TVVS (financieel
i.v.m. btw), voor het opknappen van het park. De BTW is niet meer terug te
vorderen voor stichtingen, dus de stichting is overbodig geworden.

5.4

TVVS gaat groen: ledverlichting banen en zonnepanelen
Het financiële plaatje wordt gepresenteerd. Ledverlichting wordt geleased voor
5 jaar. Door aangaan van de lease ontvangt TVVS een subsidie waarmee we de
zonnepanelen kunnen financieren. De energiebesparing is aanzienlijk.
Er wordt door de aanwezige leden geen bezwaar gemaakt om ‘TVVS gaat
groen’ in actie te zetten.

5.5

Contributievoorstel 2020
Al 6 jaar is er geen contributieverhoging doorgevoerd. Vorig jaar op de alv is al
aangegeven dat de verhoging in 2020 zou worden doorgevoerd. Voorstel is
contributieverhoging senioren € 10,- en junioren € 5,Volgend jaar wordt dit weer bekeken i.v.m. eventuele uitbreiding TVVS.
De vergadering gaat hiermee akkoord.

5.6

Herinrichting kantine / keuken

Actie

2

Nr.

Onderwerp

Actie

Huidige keuken is gesloopt, nieuwe keuken aangeschaft.
5.7

Vertrouwenspersoon: Saskia Vliegen
Veiligheid en vertrouwen ligt hoog in het vaandel bij TVVS. In het kader hiervan
wil het bestuur Saskia Vliegen voorstellen als vertrouwenspersoon.
Op de website wordt binnenkort vermeld hoe de leden Saskia kunnen
bereiken.

5.8

Digitaal afhangsysteem
Afgelopen november is het digitale afhangsysteem geïmplementeerd. Het bord
buiten wordt zeer binnenkort verwijderd. Iedereen heeft een uitgebreide
handleiding ontvangen, deze hangt ook bij het afhangbord.
Opmerking wordt geplaatst over het van huis uit reserveren toch in te voeren,
met de tijd meegaan. Beleid is nu niet anders dan het oude afhangsysteem,
kunnen we over van gedachten wisselen.

6.

Verslag van de kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie had dit jaar als voorzitter Edward Groot en Robin
Coster als lid en Remy Nagel als reserve. De controle is uitgevoerd.
De kascontrolecommissie doet verslag van zijn bevindingen. De balans, de
jaarrekening, de kas en de verantwoording zijn onderzocht door de commissie
en deze is van mening dat de getoonde stukken een goed en betrouwbaar
beeld geven van het handelen van het bestuur en de financiële situatie van de
vereniging. Het financiële overzicht vanuit de diverse commissies is en blijft
goed overzichtelijk door de juiste aansturing van de penningmeester m.b.t. de
vastlegging van de inkomsten en uitgaven.

7.

Financieel verslag 2019
Er ligt voor de aanwezigen een exemplaar van het financieel verslag om door te
nemen, dit is ook opvraagbaar via secretariaat@tvvs.nl.
De grootste verschillen tussen de begroting en cijfers 2019 worden toegelicht.
Hierna geeft de voorzitter het woord aan de penningmeester Marc Brandjes.
Marc behandelt het verslag.
Toelichting cijfers 2019:
- Winst t.o.v. 2018: 4.4k
- Sponsoring goed onder controle evenals inning contributie
- Over het algemeen nog steeds hogere kosten: inkoop kantine, energie
en abonnementen
- Lagere kosten sponsordoeken i.v.m. andere leverancier, kwaliteit
hetzelfde.
- Subsidie van de gemeente was in 2019 aanzienlijk hoger
- I.v.m. positieve cijfers 2019 zijn de sponsordoeken niet in de
afschrijving meegenomen, maar in de kosten.
- Abonnementen steeds hoger o.a. i.v.m. contracten automatisering.
Besparing 2020 op: muziek kantine, boekhoudpakket.
Aandachtspunten van het bestuur:
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8.

Actie

Energiebesparende maatregelen
Sponsoring
Initiatieven en inzet leden
Strak sturen op kosten en inkomsten
Behoud en groei ledenaantal
Meer gebruik van hulp en middelen sponsoren
Gezonde basis!

Begroting 2020
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting voor 2020.
De ALV stelt de jaarrekening 2019 en de begroting 2020 vast en verleent
unaniem decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

9.

Huldiging Jubilarissen
Het is ieder jaar weer bijzonder wanneer een vereniging weer jubilarissen heeft.
Ook dit jaar zijn er weer jubilarissen die gehuldigd mogen worden voor hun
25-jarig lidmaatschap. Het bestuur en de leden van TVVS danken de leden voor
hun loyaliteit en inzet voor de vereniging en wensen alle jubilarissen nog vele
jaren tennisplezier bij TVVS. De jubilarissen zijn:
- Bart Broekhuis
- Robin Coster
- Erwin Engbers
- Jenny Hermes
- Rob Kip
- Peter Marinus
- Francoise Marinus
- Marion Spoelder

10.

Samenstelling bestuur 2020
Dit jaar is er 1 aftredend bestuurslid niet herkiesbaar: Marc Brandjes,
penningmeester. Robert Wissink wordt voorgesteld als opvolger van Marc
Brandjes. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Er wordt een bedankwoord uitgesproken naar Marc.
Voorzitter: Remco Heeringa
Penningmeester: Robert Wissink
Secretaris: Nicole Spoor
Jeugdcommissaris: Thijs Klifman
Kantinecommissaris: René Kerk
Commissaris communicatie: Ron Rademaker
Commissaris technische commissie: Imre Nagel

11.

Verkiezing kascontrolecommissie
Robin Coster schuift door als voorzitter. Remy Nagel zal binnen deze
commissie de positie van lid gaan bekleden.
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De rol van reserve-lid wordt ingevuld door Rutger Bruin. De voorzitter vraagt
de vergadering akkoord op de vaststelling van de kascontrolecommissie. De
vergadering gaat akkoord.
12.

TVVS’er van het jaar
Er wordt aangegeven dat de club erg blij is met de inzet van alle vrijwilligers.
Onder deze vrijwilligers zijn er personen die door de benoeming van TVVS’er
van het jaar extra in het zonnetje worden gezet. Dit jaar is gekozen voor een
clubman van het jaar: Gerard Haaker. Helaas is Gerard op 3 februari, net voor
deze vergadering overleden. Overleg met de nabestaanden heeft geleid tot het
postuum geven van deze titel aan Gerard. Gerard krijgt een eervolle
vermelding op het glazen bord in de hal.

13.

Rondvraag
Sep vd Berg: indeling competitieteams: benieuwd naar meningen leden. Wat
als leden zich individueel inschrijven, maar de teams vol zitten? Het aantal
verschilt per jaar.
Leden zijn het erover eens dat ook nieuwe leden de mogelijkheid krijgen om
competitie te spelen. De TC-mandaat moet hierin bepalen. Altijd in goed
overleg.
Discussie blijft open staan.

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
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