Onderstaand vindt u de concept notulen van de van de ALV van 9 december 2013.
De indieners van het extra agendapunt zijn akkoord gegaan met het niet opnemen van de bijlage in
deze concept notulen. Vanzelfsprekend kunt u inzage krijgen in de bijlage. De bijlage zal uiteraard
worden opgenomen bij de stukken van de ALV van 8 december 2014.
Met vriendelijke groeten,
Daan van de Ameele

Notulen ALV 9 december 2013.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
40 leden hebben de presentielijst getekend. Er is bericht van verhindering van 9 leden. Aangezien het
vereiste quorum niet aanwezig is, wordt de vergadering gesloten onder vermelding dat om 20.15 uur
een nieuwe vergadering – conform de agenda – is uitgeschreven.
De voorzitter opent om 20.15 uur de nieuwe vergadering.
De voorzitter memoreert, dat kortgeleden het trieste bericht is ontvangen, dat Ard Jan Maat ernstig
ziek is.

2. Notulen van de ALV van 10 december 2012.
De navolgende wijzigingen dienen te worden aangebracht:
a. Blz. 4- 12 december 2012 dient te zijn 12 december 2011;
b. Blz. 8 - oktoberweekend dient te zijn novemberweekend;
c. Blz. 7 en 8 - is de heer G. van Elderen.
De vergadering gaat akkoord met de notulen.
De heer Wiersema heeft nog een opmerking over de antwoorden op de vragen die gesteld zijn in de
vergadering van 10 december 2012.
De secretaris zal separaat informatie verstrekken door een bericht op de website.

3. Ingekomen stukken eventueel te combineren met punt 10 van de agenda.
Wijziging HR artikel 8 (convocatie wordt vergadering) en opname van artikel 23 beëindiging
lidmaatschap).
De vergadering is akkoord met de wijzigingen van het HR.
Bestuurswisseling per 1 januari 2014 wordt behandeld onder punt 6 van de agenda.
Ingekomen brief van Michel Westphal over de kosten met betrekking tot het onderhoud van de
banen.

De penningmeester beantwoordt de vraag door het geven van een specificatie van het bedrag van
Euro 33.412,32.
De vraag over de tevredenheid van de geleverde prestaties van de groundsman wordt later in de
discussie beantwoord, mede gezien het ingekomen agenda punt van de Open Toernooi Commissie
en de heer H. van Teffelen.
Mail met bijlage van de Open Toernooi Commissie.
De Commissie brengt aan de orde, dat door het extreme warme weer, blijkt, dat tijdens het toernooi
de sproei-installatie niet naar behoren functioneerde.
Ook worden zorgen geuit over de kwaliteit van de binnenbanen en de vraag aan het bestuur om de
kwaliteit van de hal te optimaliseren.
Diverse leden van het bestuur geven antwoord op de gestelde vragen:
a. De heer G. J. van Dam vraagt informatie over vervroegde aflossing. De penningmeester
antwoordt dat dit niet meer gebeurt;
b. Op de vraag van de heer G. J. van Dam over de kosten van vervanging van de sproeiinstallatie buitenbanen, wordt meegedeeld, dat vervanging van de gehele installatie
Euro 30.000,00 kost en dat met vervanging van alleen de sproeikoppen een bedrag van Euro
15.000,00 is gemoeid. Aangegeven wordt, dat als de gebruikers van de buitenbanen meer
discipline vertonen om uit eigen beweging de sproei-installatie te gebruiken, een groot deel
van de problemen is opgelost. Het bestuur zal ervoor zorgen, dat op de buitenbanen de
gebruikers door middel van een bordje opmerkzaam worden gemaakt om de banen te
sproeien.
c. De penningmeester meldt dat de rente voor de hypotheek voor 3 jaar vast met de Rabobank
is vastgelegd en dat er vanzelfsprekend wordt onderhandeld over rente en/of mogelijkheden
van oversluiten;
d. Het bestuur legt uit waarom voor een sproei-installatie voor de binnenbanen is gekozen. Het
met de hand sproeien levert problemen op, dat een (gedeelte van) de banen of te nat of te
droog worden. Ook met de aangelegde sproei-installatie is de situatie nog niet optimaal,
doch het met de hand sporadisch spuiten, is eenvoudiger en goedkoper (minder uren van de
groundsman). De bouwer van de hal heeft ook hierover bij zijn jaarlijkse controle een
opmerking overgemaakt.
Extra agendapunt ingebracht door 16 leden van de vereniging.
De heren Van Teffelen, Van Elderen en Hijdra lezen hun ingebrachte agendapunt voor.
Dit ingebrachte agendapunt wordt achter de notulen van deze vergadering gevoegd.
Ook dit agendapunt levert veel discussie op over de staat waarin ons park, clubhuis, de buiten- en
binnenbanen verkeren en de staat van onderhoud van de hal.
Nogmaals wordt uitvoerig stilgestaan, dat ons complex thans 10 jaar bestaat, dat er regulier
onderhoud en groot onderhoud plaatsvindt, doch dat niet alles in 1 keer gerealiseerd kan worden.
De vragen aan het bestuur worden beantwoord (rood aangegeven).
Ook meldt het bestuur dat het afgelopen jaar reeds vele zaken zijn opgepakt en gerealiseerd.
Het bestuur zal zich de opmerking van beter communiceren met de leden ter harte nemen.

De heer R. van der Welle stelt voor om in de hal tussentijds onderhoud te doen op die tijden dat de
banen niet zijn verhuurd (witte vlakken tussen 13.00/14.00uur).
Het bestuur neemt met de groundsman contact op of dit mogelijk is.
Zowel mevrouw J. l’Istelle als de heer H. Bruins maken de opmerking dat goed onderhoud en goede
banen van essentieel belang zijn voor de vereniging.
Vanuit het bestuur wordt aangegeven, dat er geregeld evaluatiegesprekken worden gevoerd met
groundsman en pachter van de kantine. Mochten de leden aanpassingen willen en/of opmerkingen
hebben, dan kunnen die bij het bestuur aanhangig worden gemaakt. Het bestuur zal dan zo nodig
actie ondernemen.
Op een vraag van de heer E. Neeteson of in contracten een aantal uren wordt genoemd, wordt
ontkennend geantwoord. In contracten staan de taken omschreven die uitgevoerd moeten worden.
De aanbesteding van de werkzaamheden van de groundsman zijn niet als open inschrijving gedaan,
doch er zijn een aantal partijen benaderd.
Diverse leden (de heren F. Bosmans, E. Neeteson en W. v.d. Burg) mengen zich in de discussie over
de kwaliteit, levensduur en ondergrond van ons park en haar banen.
Zoals van het bestuur verwacht mag worden heeft dit grote aandacht, maar als bijvoorbeeld door
weersgesteldheid er niet gespeeld kan worden, dan kan zelfs het bestuur daarin geen verandering
brengen.
Het bestuur merkt op dat de banen van de gemeente zijn en dat ATVB deze banen huurt. Gezien de
financiële positie van de gemeente Lansingerland valt vanuit die hoek niets te verwachten om over
andere ondergronden etc. te spreken.

4. Behandeling van de jaarverslagen.
In verband met de afwezigheid van Colin Ouwerling zal het verslag van de sponsorcommissie
binnenkort op de website worden gezet.
Bij het jaarverslag van de technische commissie worden de volgende opmerkingen gemaakt.
Het club jeugdtoernooi en het IJssel Opentoernooi worden ook in 2014 gehouden.
Albert l’Istelle meldt als voorzitter van de TC, dat ook de nadruk gelegd gaat worden op de sociale
activiteiten van de vereniging, zoals de emmeravonden, welke inmiddels op een zeer grote
belangstelling kunnen rekenen.
Daarnaast is aan Lex Wiersema dank verschuldigd voor zijn activiteiten als mentor van de nieuwe
leden.
De Senioren clubkampioenschappen vinden plaats in de 1ste week van juni 2014.
Het openingstoernooi 2014 wordt georganiseerd onder leiding van Wim Renden en Hannie Kok.
Bij regen en/of het niet bespeelbaar zijn van de banen gaat het openingstoernooi niet door.
De activiteiten van de Vutters zal in het volgende verslag als een separaat actiepunt worden
opgenomen.

Bij het jaarverslag van de communicatie-commissie worden de volgende opmerkingen gemaakt:
•
•
•
•

•
•

De website wordt beheerd door een aantal leden, die proberen om een uniforme lay-out en
uitstraling te bewerkstelligen.
Dit kan inhouden dat aangeleverde kopij aan veranderingen onderhevig kan zijn.
Vanzelfsprekend, zal – op een vraag van de heer R. v.d. Welle – de auteur worden
geïnformeerd of hij/zij het met de veranderingen eens is.
Op een vraag of de publicatie van de jaargids 2014 eerder op de website kan worden
geplaatst, meldt Ron Twaalfhoven dat hij zijn best zal doen dit te bewerkstelligen. De vraag
wordt mede ingegeven over het op tijd beschikbaar zijn van de evenementenkalender 2014.
Zowel Mevrouw A. Bakker als de heer C. van Hilten vragen hoe je de leden beter kunt
bereiken.
Alle informatie wordt geplaatst op de website van de vereniging en eveneens zal in 2014
meer gebruik worden gemaakt van de mailadressen om leden te attenderen op activiteiten,
wijzigingen en nieuwtjes.

5. Financieel Overzicht 2013/2014 (jaarverslag 2013)
Uit de vergadering worden geen op- en of aanmerkingen gemaakt.
De penningmeester geeft aan dat onze vereniging een financieel gezonde vereniging is en dat ook
van de SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) ieder jaar een pluim wordt gegeven over onze financiële
situatie. Dit houdt niet in dat het geld zomaar kan worden uitgegeven, en dat alles op zijn tijd dient te
gebeuren.
Eveneens meldt de penningmeester dat aan de Rabobank is gevraagd om 1 keer geen aflossing te
doen van Euro 37.500,00, opdat de (toekomstige) investeringen versneld kunnen worden uitgevoerd.
De Rabobank wil hier naar kijken doch ons pand en de hal dienen dan opnieuw te worden getaxeerd,
zonder dat daar de garantie is dat de Rabobank alsnog akkoord geeft. Gezien het kostenaspect heeft
het bestuur besloten om niet verder met de Rabobank in onderhandelingen te gaan.
Of andere banken een optie zijn, zal worden onderzocht, maar gezien het afhaken van diverse
banken bij het afsluiten van de hypotheek (ATVB heeft alleen het recht van opstal), wordt geen
positief resultaat verwacht.
Binnen het bestuur wordt van gedachten gewisseld of er alternatieve vormen van financiering
mogelijk zijn.
De vergadering gaat akkoord met de verhoging van de contributie 2014 en een verhoging van de
huur van de binnenbanen voor het seizoen 2014/2015.
Als mutatie wordt opgemerkt dat de “losse huur" in het weekend en na 18.00 uur Euro 32.50
bedraagt in plaats van Euro 35.00.
Aan de penningmeester wordt décharge verleend.
Op de vraag van oa de heer H. van Teffelen of de kascommissie ook kijkt naar de inhoud van de
afgesloten contracten met derden door de vereniging, wordt door het bestuur geantwoord, dat dit
niet tot de taken behoort van een kascommissie.
Het bestuur waakt over de afspraken die voortvloeien uit de afgesloten contracten.

Losse baanhuur in het zomerseizoen blijft Euro 10,00.
Op verzoek van Mevrouw L. Stolk om de tarieven voor de donderdagochtend niet te verhogen.
Annelien Smal meldt, dat ook voor het huren van deze banen, de nieuwe tarieven gaan gelden.
Mevrouw A. Bakker stelt een vraag over het aantal leden. De penningmeester antwoordt dat er een
aantal opzeggingen is ontvangen, maar dat deze opzeggingen nog niet teniet zijn gedaan door de
nieuwe aanmeldingen. (ca 30).
Zoals ook al in diverse voorafgaande ALV is besproken gaat het bestuur niet over tot de mogelijkheid
aan alleen een dag lidmaatschap van ATVB.

6. Bestuur.
Zoals aangekondigd zal de secretaris zich na een termijn van 9 jaar per 1 januari 2014 als bestuurslid
niet herkiesbaar stellen. Voor een opvolging is nog geen kandidaat beschikbaar. Er worden op dit
moment gesprekken gevoerd.
Zodra een kandidaat zich beschikbaar heeft gesteld zal dit aan de leden worden gecommuniceerd.

7. Benoeming van diverse commissies per 1 januari 2014.
Gezien de frequentie van mutaties in de diverse commissies zal in de jaargids 2014 een overzicht
worden gegeven van de leden die zitting hebben in de commissies.
Voor de kascommissie zijn de volgende leden per 1 januari 2014 benoemd:
De heer A. Hulst
De heer W. v.d. Burg
Reserve:
De heer B. In der Maur
De heer F. Bosmans

8. Overige mededelingen van het bestuur.
Geen

9. Voorstellen vanuit de leden.
Zie de ingekomen brief van de heer H. van Teffelen en andere leden ter behandeling onder punt 3.

10. Rondvraag.
De heer R. v.d. Welle vraagt of het mogelijk is om in plaats van een airco, zonwering (sponsor) in het
wedstrijdhok aan te brengen.

Het bestuur zal de vraag meenemen in de eerstkomende bestuursvergadering.
Zowel mevrouw L. Stolk als de heer H. v. Teffelen stellen vragen over het huren van de indoorbanen,
aangezien beiden voor de door hun georganiseerde activiteiten (donderdag en vrijdagochtend) meer
banen tot hun beschikking willen hebben.
Het bestuur meldt, dat iemand die een vaste baan in de hal heeft gehuurd ook het recht heeft om
deze baan in een volgend seizoen als eerste te huren.
De heer R. v.d. Welle zal met de huurders van een drietal banen een gesprek aangaan om te bezien
of er wellicht ook op andere tijden kan worden getennist. De kans van slagen is echter niet groot.
Op de vraag van de heer F. Bosmans, om eventueel de buitenbanen te voorzien van een overkapping,
antwoordt de voorzitter dat dit geen optie is, gezien de ondergrond van de banen, het niet in
eigendom hebben van de banen en het kostenplaatje, dat aan een overkapping hangt (wie gaat dat
betalen).

11. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering met de mededeling
dat een drankje namens de penningmeester wordt aangeboden.

Berkel en Rodenrijs, 24 december 2013.

