Tennisclub de Rhijenhof
Te Den Haag

NOTULEN
Algemene ledenvergadering d.d. 7 november 2018
Locatie: Noordweg 44a (ingang partyzaal)
Aanvang: 20:00 uur
1. Opening.

De heer D. van Es (voorzitter) opent de vergadering om 11:00 uur en heet alle
aanwezige(n) welkom.
2. Vaststellen aanwezige stemmen / ingekomen stukken.

Volgens de statuten is het benodigde aantal leden niet aanwezig.
Het bestuur schorst de vergadering voor een kwartier en opent de vergadering om
20:15 uur opnieuw.
Aanwezig: W. van Aalst, D. van Es, J. van Fessem, E. Bernhard, K. Beermann, J. van Es,
C. van Aalst, B. van de Dungen, P. van Holstein, Johan Heskes, Ron van Aalst, F.
Peereboom, M. Nieuwenhuizen, H. van Turennout, D. Spaans, H. Bal, L. Smits, T.
Flapper, A. van Steekelenburg, S. van de Dungen, M. van Holsteijn, J. van Holsteijn, F.
Punter, K. Bijsterveld.
Er zijn geen ingekomen stukken ingediend.
3. Aanstellen W. van Aalst en K. Beermann als bestuurslid.
De voorzitter geeft aan dat E. Groeneveld en Edith van den Eeckhout om moverende redenen
haar functie hebben neergelegd.
Het bestuur bedankt beide leden voor hun inzet het afgelopen jaar.
De voorzitter geeft het woord aan Wim van Aalst die zichzelf kort introduceert, vervolgens
krijgt Karl Beermann het woord en stelt zich eveneens voor.
Wim van Aalst en Karl Beermann worden met algemene stemmen benoemd als algemeen
bestuurslid (Wim van Aalst) en sponsor commissielid (Karl Beermann).
Beide heren worden ontvangen met een luid applaus.
Het voltallige bestuur bestaat uit:
- Dennis van Es
Voorzitter;
- Jeroen van Fessem
Penningmeester;
- Karl Beermann
Bestuurslid;
- Wim van Aalst
Bestuurslid.

4. Vaststelling jaarstukken 2017
De jaarstukken 2017 zijn door de kascommissieleden (Ferdy Punter en Ron de Vos) uitvoerig
doorgenomen en gecontroleerd. Ferdy Punter krijgt het woord licht e.e.a. toe en adviseert de
ledenvergadering decharge te verlenen over het gevoerde beleid.
De heren Ferdy Punter en Ron de Vos worden hartelijk bedankt voor hun inzet. De
vergadering besluit met algemene stemmen het bestuur decharge te verlenen over het
gevoerde beleid. Een verzoek van de vergadering is om het ledenaantal te vermelden in de
stukken. Dit zal in boekjaar 2018 vermeld worden in de stukken.
De kascommissie stelt zich wederom beschikbaar en wordt met algemene stemmen
herkozen.
Het voordelig exploitatie saldo 2017 zijnde € 2.778,-- wordt ten gunste van het reservefonds
gebracht.
5. Begroting 2018 en 2019
De begroting van 2018 is voorgesteld n.a.v. de begroting van boekjaar 2017. De vergadering
stelt de begroting van 2018 met algemene stemmen vast.
De heer Wim van Aalst krijgt het woord, Wim zal de begroting 2019 toelichten.
Per 1 januari 2019 zal de BTW verhoging van 6% naar 9% van toepassing zijn op de
parkbijdrage en kosten van de TC. Hierdoor stijgt de parkbijdrage van € 155,-- naar € 159,50.
De KNLTB indexeert jaarlijks de afdracht, de afgelopen jaren is deze verhoging niet berekent
in de contributie.
Het bestuur wil met een sluitende begroting werken, tezamen met bovenstaande stijgt
hierdoor de contributie.
Senioren: € 185,-- naar € 194,--;
Junioren € 120,-- naar € 125,--;
Pupillen € 85,-- naar € 89,--.
De bijdrage van alle competitie teams op de vrijdagavond wordt verhoogd van € 125,-naar € 150,--. Dit heeft te maken met het aantal teams wat verleden jaar (2018) is
ingeschreven, hiervoor worden extra binnenbanen gehuurd.
De vergadering besluit unaniem met algemene stemmen dat de begroting 2019 is
vastgesteld.
6. Activiteitenagenda 2019
De activiteitenagenda 2019 is gepresenteerd onder voorbehoud.

7. Inzet vrijwilligers bardienst Horeca
Het bestuur geeft aan dat op d.d. 10 november 2018 een bijeenkomst is georganiseerd door
de parkeigenaren voor de vrijwilligers die bardiensten hebben gedraaid, tijdens de
afwezigheid van de vorige pachter. Het bestuur wil alle leden die een handje hebben
bijgedragen hartelijk danken. Het bestuur heeft direct gebruik gemaakt van dit uitje, alle
vrijwilligers die de vereniging heeft zijn hiervoor uitgenodigd. De opbrengst van de fooienpot
hebben de parkeigenaren gedoneerd aan de vereniging, deze gelden worden hiervoor
gebruikt.
8.

Rondvraag
- Opzetten laddercompetitie jeugd
Wordt nader onderzocht voor de mogelijkheden.
-

Opzetten laddercompetitie dubbel
Wordt nader onderzocht voor de mogelijkheden.

-

Mogelijkheden om padelbanen aan te leggen wordt nader onderzocht
Wordt besproken met de parkeigenaren.

-

Status verlichting baan 13 en 14;
Wordt besproken met de parkeigenaren.

-

Op de Website vermelden
Teams en namen van teamspelers vermelden
Inschrijfformulier voor lidmaatschap
Smoelenboek voor bestuur, commissies en VCL’rs

-

Club app KNLTB
Eric Bernhard wordt beheerder van deze app. Hiermee kunnen berichten en allerlei
andere meldingen snel naar alle leden worden verzonden.

-

Vrijwilligers werven
De vergadering besluit om een budget van € 3.000,-- uit het vermogen beschikbaar te
stellen om de vrijwilligers te motiveren om diensten voor de vereniging te verrichten.
Het bestuur kan zelf hierover invulling geven.

-

Baanbezetting buitenseizoen lessen tennisschool Burgersdijk
Er schijnt een overeenkomst tussen de partijen te bestaan waarin wordt beschreven
welke rechten en plichten zijn. Deze overeenkomst zal per 1 januari 2019 geactualiseerd
dienen te worden, het huidige bestuur zal hierom vragen bij het vorige bestuur. Kortom
er is binnenkort meer duidelijkheid over hoe en wat.

-

Emailserver
Naar aanleiding van vele klachten dat e-mails belanden in de spam box of niet aankomen
zal er een onderzoek worden ingesteld om dit probleem op te lossen.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur en bedankt iedereen voor hun komst.

