Notulen

Algemene Leden Vergadering Tennisclub de Rhijenhof

d.d. 30 januari 2017

Aanwezigen: Gerrit Blok, Anett Kertesz, Ferdy Punter, Ineke Truijts, Sandy vd Dungen, Marlene v
Holsteijn, Andre van Steekelenburg, Epi Groeneveld, Ron de Vos, Nando Verroen, Dave Jeurink,
Dennis van Es, Jolanda van Es, Gerard Penning, Lydia Vellekoop, Rene de Gruiter, Daniel Spaans,
Eelco May.
Afmeldingen: Katja Brennikmeijer, Cindy Gerritsen, Eric Bernard, Anette van der Knaap, Marion van
der Giessen
1.
Opening 19.00 uur
Lucia opent de vergadering. Om 19.00 uur zijn het, volgens de statuten, benodigde aantal leden niet
aanwezig. Na 15 minuten wordt de vergadering opnieuw geopend.
2.
Vaststellen agenda
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3.
Mededelingen
Krijn kondigt vertrek aan en legt uit wat de reden hiervoor is. In verband met een mogelijke nieuwe
baan op korte termijn en andere drukke activiteiten geeft hij aan niet genoeg tijd meer te hebben om
de rol van penningmeester te blijven uitvoeren. Tot hij een nieuwe baan heeft gevonden zal hij wel
de taken blijven uitvoeren en zal hij het netjes overdragen aan zijn opvolger. Tot op heden nog geen
opvolger gevonden.
4.
Vaststellen notulen ALV - 01 februari 2016
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
5.
Jaarverslag 2016
Lucia leest jaarverslag voor. Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
André wordt bedankt voor het opstellen van het jaarverslag.
6.
Financieel verslag 2016 + verslag kascommissie
Krijn licht het financieel jaarverslag toe. Het financieel jaarverslag is een aparte bijlage.
Ron licht het verslag van de kascommissie toe en heeft geen bijzonderheden kunnen opmerken het
afgelopen jaar. Hij bedankt, namens de kascommissie, Krijn die als penningmeester zijn taken zeer
goed heeft vervult. Ook het gehele bestuur wordt bedankt.
Uiteraard worden Ferdy en Ron ook bedankt en zullen volgend jaar weer beschikbaar zijn voor het
controleren van de kas. De brief wordt ondertekend en overhandigd aan het Bestuur.
7.

Begroting en vaststellen contributie 2017

Na de financieel bijzondere jaren 2015 (een positief resultaat van bijna € 5.500) en 2016 (een
negatief resultaat van bijna € 3.644) wordt een begroting voorgesteld waarin een negatief resultaat
wordt begroot van € 1.050. In lijn met het financiële verslag over 2016 is de begroting erop gericht
om te blijven investeren in de vereniging en activiteiten. Tegelijkertijd zal gezocht worden naar
nieuwe inkomstenbronnen vanuit sponsoring. Tegelijkertijd is door het bestuur wel een aantal
keuzes gemaakt om de begroting wat meer richting evenwicht te brengen:
a) Contributie / Speelrecht - Zowel contributie vanuit TCR als voor het speelrecht op de banen
van Sportcentrum De Rhijenhof blijven ongewijzigd.

b) Competitie / kleding - Senioren: bijdrage € 125,= per team per competitie (idem 2016). Er zit
geen bittergarnituur meer in het competitiepakket voor senioren. Kampioenen worden
verblijd met een drankje en/of bloemetje (€ 30). - Jeugd Groen/Geel: bijdrage € 25 per kind
per competitie (idem 2016). - Jeugd Rood/Oranje: bijdrage € 25,= per kind voor
voorjaarscompetitie (idem 2016), gratis deelname najaarscompetitie (2016: € 25). In totaal is
€ 75 beschikbaar (voor de teams samen, per competitie) voor aardigheidjes. - Alle Jeugd: Elk
team ontvangt 2 bonnen per thuiswedstrijd voor koffie voor bezoekers en één bon voor een
bord bord patat. Alle Jeugd: Kampioenen krijgen als team aardigheid van € 20 per team
(ijsjes, cider, of zoiets). - Alleen kinderen die in 2016 nog geen clubkleding hebben ontvangen
(maar in 2017 wel competitie spelen) zullen een setje clubkleding mogen bestellen. - Er
wordt geïnvesteerd in 4 rode netjes à € 100 per stuk
c) Activiteiten - Behoudens het survival-weekend zijn jeugdactiviteiten gratis. - Seniorenactiviteiten zijn doorgaans betaald. Vooralsnog zijn de volgende bedragen vastgesteld Men’s night € 10 per persoon (nieuw) - Barbecue € 15 per persoon (idem 2016) Clubtoernooi € 7,50 per persoon per onderdeel (2016: nihil) - Ladies night € 10 per persoon
(2016: € 7,50)
d) Organisatie - Pasjes zullen uitgereikt moeten worden aan leden in plaats van opgestuurd. De laddercompetitie wordt gecontinueerd.
Klaverjastoernooi moet nog aan de lijst worden toegevoegd
Sandy: Geeft aan dat ze het vreemd vindt dat er nu 2 consumptiebonnen worden uitgedeeld voor
een team van 4. De keuze moet gemaakt worden of we dit zo gaan behouden of 4
consumptiebonnen per team gaan geven. Dit wordt besproken tijdens de volgende verenigingsraad.
Nando: Vraagt zich af waar de contributie precies uit bestaat: Krijn legt uit dat dit 155 euro
speelrechtvergoeding is en 30 euro voor de vereniging. Nando geeft aan dat er betaald wordt voor
het gebruik van 14 buitenbanen, echter geeft Burgersdijk ook buiten op 2 banen les. Er is onenigheid
over Burgersdijk die leden uit Naaldwijk hier laat lessen, dit gaat van ons speelrecht af.
Lucia geeft aan dat dit afspraken zijn tussen het Sportpark en Burgersdijk. Het contract loopt nog 2
jaar en zal een agendapunt kunnen zijn voor het parkoverleg. Tevens neemt Krijn dit mee in het
gesprek met Burgersdijk. Er is namelijk ook een wildgroei aan privelessen op de voor de leden
beschikbare buitenbanen.
Dennis: wellicht een idee om 2 extra banen met buitenverlichting aan te leggen.
Dit punt zal later worden uitgelegd, de plannen zijn er.
8.

Nieuw Statutenwijziging + Huishoudelijk Regelement

Afgelopen jaar heeft het bestuur ervoor gekozen om de statuten en het huishoudelijk regelement te
wijzigen. De KNLTB is hiermee akkoord gegaan en moet nog worden getekend door de notaris.
Helaas zijn er niet genoeg leden aanwezig om deze wijzigingen goed te keuren en daardoor wordt
een nieuwe ALV gepland binnen 3 weken. De nieuwe datum is: 13 februari 2017 om 19.30 uur
André ligt toe: Het bestuur heeft mandaat, alles gaat in overleg met de betreffende commissie.
Iedere commissie heeft een toegewezen aanspreekpunt vanuit het Bestuur. Het Bestuur hoeft zelf
geen andere taken uit te voeren.
9.

Her-benoeming bestuur en Technische Commissie
Krijn als penningmeester: Niemand heeft bezwaar; helaas zullen we wel op zoek moeten
gaan naar een nieuwe penningmeester.

Mickael Straatman, Frank Spoor en Marcella Nieuwenhuizen als Technische commissie: Ook
hier heeft niemand bewaar tegen.
Daarnaast zijn er meerdere nieuwe vrijwilligers;
Communicatie commissie: Marjan en Eric volgen Ron van Dijk op
Technische commissie: Mickael Straatman volgt Wesley van Steekelenburg op, samen met
Frank Spoor en Marcella Nieuwenhuizen
Sponsor Commissie: Remco Coumou is ermee gestopt. Krijn blijft hieraan meewerken.
Er is een nieuw plan (gericht op tennissende ondernemers) opgezet door Krijn, Ruud, Epi en
Dennis. Dit plan wordt samengevoegd met het bestaande plan naar één sponsorplan.
10.

Gastvrijheid op de Club
Lucia licht de uitwerking van de terugkom dag toe met behulp van een overzicht dat André
heeft gemaakt. Er zal een plan van aanpak moeten komen om dit op te pakken. Het bestuur
moet dit besturen en zal besproken worden tijdens de bestuursvergadering en
Verenigingsraad.
Aandachtspunten lange, middellange, lange termijn:
Korte termijn:
Interactie:
- Aansluiting nieuwe leden moet beter
- Duidelijk aanspreekpunt voor leden
Visueel:
- Zicht op banen vanaf terras
- Ontvangst in de hal moet beter
Middellange termijn
Facilitair:
- jeugdhoek creëren
- Kwaliteit sanitair
Vrijheid:
- Ruimte voor vernieuwende ideeën; Padel?
Lange termijn:
- Visueel:
- Inrichting Kantine
- Facilitair:
- Prijzen horeca

11.

Padel- door René de Gruiter
René heeft als TCR-lid en tevens als lid van de padel bestuursvereniging en padelinstructeur
een toelichting gegeven op 2 belangrijke vraagstukken die momenteel spelen op De
Rhijenhof.
a) Er is een mogelijkheid om baan 13 en baan 14 te verlichten. Hiervoor zijn vergunningen
verkrijgbaar. In totaal zouden er dan 7 lichtmasten bijkomen. Bewoners zouden bezwaar
kunnen maken, echter zijn er geen gegronde redenen voor. Raming: 20.000 euro
b) Aanleg van 3 padelbanen: Baan 1 zou hiervoor geschikt kunnen zijn. Deze baan kan
opgedeeld worden in 3 padelbanen. Het is nu een relatief dure baan voor de Rhijenhof
ivm de kosten van verlichting. De tribune zou tijdens het open toernooi verplaatst
kunnen worden naar baan 3 waar nu de coniferen staan. Raming: 120.000/130.000 euro.
c) KNLTB en Brancheorganisatie Padel, hebben geen samenwerking meer. We zullen dus
moeten kijken hoe we dit zelf op gaan pakken.

Vanuit het bestuur zal Lisanne het aanspreekpunt zijn. Op korte termijn zal er een overleg
plaatsvinden om te kijken wat wij van bovenstaande ideeën vinden vanuit de TCR en
opkomen voor het belang van de leden.
Dennis, Epi en Nando geven aan om samen met Lisanne hierover de praten:
- doorlichten financieel plan
- lidmaatschap
- voor en tegens namens de leden
- impact op baanbezetting
- bespreken met andere partners op het sportcentrum
12.

Rondvraag

Gerrit geeft aan dat hij het jammer vindt dat het rackettrekken niet loopt en snapt niet waarom er zo
weinig geïnteresseerden zijn. André vraagt hem om dit samen op te pakken en spreken dit af. Ivm
niveauverschil is dit lastig om te plannen. Hiervoor is de ladder competitie een goed alternatief.
Misschien kan Burgersdijk hierin iets betekenen bijvoorbeeld door losse trainingslessen aan te
bieden.
Epi geeft aan dat hij graag leden achter de balie wil zien zitten; bijvoorbeeld op het clubtoernooi. Dit
is een goed punt en iedereen is het hiermee eens. Het Bestuur zal dit meenemen naar de
verenigingsraad.
Algemene opmerkingen: Het Bestuur moet vooral najagen, kaders maken en sparren. Dit wordt
volgens de leden te weinig gedaan. Hierdoor ontstaat het probleem dat er veel initiatieven zijn,
echter geen concreet plan en uitvoering.
Tommy moet vanuit het horeca-perspectief veel meer initiatief nemen. Meedenken met ons, zodat
dit zowel in het voordeel van de TCR is maar ook directe positieve invloed heeft op de horeca.
13.
Afsluiting
Lucia dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid. Lucia sluit hierna de vergadering om
21.30 uur

