NOTULEN ALV LTC WINGS
Datum 12 maart 2019
Aanwezig

37 leden

Bestuur

Siebrand Konst (voorzitter), Ad Olijhoek (wedstrijd), Bert Hart
(penningmeester), Wim van Hilten (park), Carla Dekkers (secretaris),
Loek Markering (kantine), Noud Drewes (jeugd)

Afwezig

Marcus Bot (communicatie/sponsor) afwezig i.v.m. werk
Peter Visser (i.v.m. vakantie)

Plaats

Tenniskantine, aanvang 20:15 uur

1. Opening door de voorzitter

Siebrand heet iedereen welkom en start de vergadering daar het quorum is gehaald.
2) Ingekomen stukken en mededelingen
2a) AVG:
Peter Visser is helaas afwezig. We hadden hem gevaagd om tijdens de ALV een uitleg
te geven over de nieuwe wet AVG.
2b)Peter aanstellen als gegevens- en klachtenfunctionaris.
Siebrand zal Peter vragen om uitleg te geven aan de commissies over AVG en vragen
of hij instructies op wil stellen wat wel en niet mag i.v.m. de gegevens van de leden.
Vooral de ledenadministratie heeft vragen over AVG en wil graag duidelijke instructies.
In de nieuwsbrief zal de benoeming van Peter ook worden meegenomen.
2c)
KNLTB overleg 5 maart is niet doorgegaan.
Nieuwe datum is niet bekend.
2d) Sleutelkastje vervangt de sleuteladressen
De sleuteladressen (voor ophalen sleutel bij kantinedienst) vervallen per 1 april 2019.
Hiervoor in de plaats komt een sleutelkastje. Alle leden worden per e-mail op de hoogte
gebracht van deze verandering. Via een code kun je het sleutelkastje openen. De code
blijft steeds paar maanden geldig. Voor de kantinedienst krijg je een e-mail met daarin
de code om toegang te krijgen tot het sleutelkastje. Via je knltb-pas heb je toegang tot
het park en de deur (afhangbord en sleutelkastje). De sleutel van de deur kan je vinden
in de kassa.
De sleutels blijven bestaan en zijn voor alle deuren gelijk.
Als er geen kantinedienst is, kan je dus als lid niet meer in de kantine.

Herman: Ik speel woensdagavond met vast clubje. Ik wil met zijn vaste tennisgroep
kantinedienst draaien tijdens hun speelavond en wil graag de code krijgen. Dit zijn in
totaal 40 diensten (20 man á 2 kantinediensten). Bep geeft aan dat de indeling voor dit
seizoen al klaar is. Met Herman’s voorstel kan in 2020 rekening gehouden worden.
Je kunt 1 persoon per groep de code van het sleutelkastje geven.
Deze personen komen dan op de lijst voor het verstrekken van de nieuwe code.
Opmerking: is het verstandig als de code naar bij meer mensen bekend is in een
bepaalde periode? Loek: Dit risico heb je ook met de sleutels die in omloop zijn.
Afsluiten is verantwoordelijkheid van degene die kantinedienst heeft.
2e) Prijzen kantine.
De kantinecommissie wil alle prijzen met 5 cent verhogen. Alle bedragen worden
afgerond op 10 cent. Dit is mede compensatie voor de BTW verhoging van 6 naar 9%
Voorstel: verhoging van de prijzen per 1 april 2019.
Besluit is akkoord en gaat in per 1 april 2019.
2f) verhoging leeftijd kantinedienst
Het bestuur wil de leeftijdsgrens voor het draaien van 2 kantinediensten verhogen van
65 naar 70 jaar. Vanaf 70 jaar nog 1x kantinedienst. Ingang van de nieuwe regel:
1 janari 2020. Dit lost het tekort aan mensen voor de kantinediensten op.
De leden gaan akkoord met deze nieuwe leeftijdsgrens per 1 januari 2020.
2g) Bangertcommissie.
Wie wil het Bangerttoernooi organiseren vanaf 2020? In 2020 wordt het toernooi
gespeeld in week 33. Meerdere personen benaderd, maar nog geen nieuwe personen
gevonden.
Vraag is of het toernooi in een andere week moet worden gespeeld? Het bestuur zal
zich hierover buigen en onderzoeken hoe dit op te lossen. De huidige leden van de
Bangertcommissie stoppen na het toernooi dit jaar.
2e) ledenwervingsactie
Voorstel actie – aanbod aan potentiële leden:
Van 1 april tot 1 december 2019 tennissen met 50% korting (50% van E 115,-) Dit is
inclusief contributie KNLTB). Deze personen hoeven ook geen kantinedienst te draaien.
Voor 1 december 2010 doorgeven of je wel/niet lid wilt worden.
De actie zal op korte termijn gecommuniceerd worden in o.a. de wijkkrant Samenspel.
Vraag van (Hanne Dijkhuis?):
Wat wordt er nu gedaan voor behoud van de huidige leden?
Marian Smit geeft aan dat een open dag misschien ook een leuk idee is om nieuwe
leden te werven?
Siebrand geeft aan dat de actie een eenmalige aanbieding is en je mag niet recent lid
zijn geweest. Opmerking Hanne: dan toch ook wel kantine dienst laten doen?
Ria Blom vindt het een ingewikkeld voorstel en Jaap Smit vraagt zich af of lid worden en
gratis tennisles misschien een idee is.

Jaap Smit vraagt of er ook overleg is met andere verenigingen? Waarom niet? We
vissen allemaal in dezelfde vijver.
Reactie Siebrand:
We gaan niet actief in de Bangert Oosterpolder werven.
We gaan de actie uitzetten en kijken het voor een jaar aan. Het is afwachten of dit
mensen aanspreekt om lid te worden. Ook kijken we naar andere mogelijkheden om
nieuwe leden te werven en ook nadenken hoe we bestaande leden kunnen behouden.
Eind van het jaar gaan we het evalueren.
3 Notulen van de ALV van 6 maart 2018

Vraag van Jaap Smit
Is er nog een belavond geweest voor het vinden van vrijwilligers. Ja, Siebrand vertelt
daarover en meerdere vrijwilligers zijn daaruit voortgekomen o.a. de nieuwe secretaris
Annemiek.
Vraag van Nicole
Waarom heeft het Dagelijks bestuur minder vergaderd? Er is wel overleg geweest tot
juni. Door ziekte van Bert is er minder overleg geweest en is overleg tijdelijk gestaakt. Er
is wel een paar keer telefonisch overleg geweest tussen Carla en Siebrand. Dit jaar
wordt het weer opgepakt.
Opmerking Jaap Smit
Kantinediensten voor 65+ staat niet duidelijk in de notulen. Moet zijn 1 dienst en geen 2.
Dit wordt aangepast.
Vraag Nicole:
Hoe zit het met de toegangssoftware? Deze software is oud. Is er een offerte?
Herman geeft aan dat hij met de tennisbond heeft gebeld i.v.m. de geldigheid van de
KNLTB-pas: deze is nu voor 2 jaar geldig (2019 en 2020) De bond gaf geen uitsluitsel
en is zeer terughoudend met de informatie. Herman heeft leveranciers gebeld en is hier
mee bezig. Waarschijnlijk wordt straks de pas vervangen door een app.
Siebrand uit zijn zorg en gaat dit punt ook bespreken tijdens het kringoverleg met
KNLTB over 2 weken. Verder info volgt via de maandelijks nieuwsbrief.
Aanpassing in notulen:
5b) Mededelingen
Bij onderhoud staat :Firma Heilig regelt een hoogwerker. Deze regel weghalen
Vraag Bert C: in notulen staat dat er flyers aanwezig in de kantine. Klopt dit? Ja, de
flyers liggen op de balie in de kantine.
De wijzigingen zullen worden doorgevoerd en de notulen van 2018 worden vastgesteld.
4) Jaarverslagen 2018 (ledenadministratie/jeugdcommissie, secretariaat,
wedstrijdcommissie, redactie, sponsor/communicatiecommissie, kantinecommissie,
park(onderhoud)commissie, di-avondcommissie, competitie commissie en
Bangertcommissie)

Ledenadmi/Nicole
juniorleden blijft stabiel / seniorleden daalt nog steeds.
ouder/kind lidmaatschap: zij mogen tennissen t0t 19uur voor 50 Euro. Kan meer
promotie aan worden gegeven.
Secretariaat/Carla
Geen opmerkingen
Kantine/Loek:
Loes Vorstenbosch is uit de commissie gestapt (is afgelopen weekend bekend
geworden).
Nu nog maar 4 vrijwilligers.
Verzoek Nicole: graag wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie.
Park/Wim:
Problemen met de storm geweest, hekken omgewaaid.
Oude verlichting weer geïnstalleerd. Dutchled uit Zwaag) had een prachtig lichtplan,
maar geen rekening gehouden met de omgeving (klachten buren). De lichten passen
ook niet op baan 1 en 2. Besluit: stoppen met deze verlichting en afscheid nemen van
Dutchled en zoeken naar een oplossing van voor de lampen: doorverkopen (kosten
lampen 8.000 Euro).
Samen met gemeente Drechterland en de twee andere verenigingen
duurzaamheidsplan opgesteld. 2 firma's uitgenodigd en gevraagd om lichtplan te maken,
inclusief zonnepanelen. Het plan heeft geldigheid van 10 jaar. Presentatie begin april.
Hier zullen leden van bestuur en parkcommissie aanwezig zijn. Voor eind mei 2019
moet duurzaamheidsplan bekend zijn i.v.m. begroting gemeente voor 2020.
Vraag Ben Commandeur: Kan het bedrijf niet aansprakelijk gesteld worden? Ze hebben
licht geleverd wat wij gevraagd hebben, maar niet gevraagd of het aan de omgeving
getoetst is.
Subsidies verschilt per gemeente en per sport. Gemeente bepaalt. Voetbal krijgt veel
meer. Alleen jeugdsubsidie is voor elke vereniging gelijk.
Vraag Herman: Blijven de bestaande vergunningen bestaan?
Wim: Ja, als de specificaties gelijk blijven. Als de hoogte van de palen gelijk blijven dan
geen nieuwe vergunning nodig. Wanneer je bij bestaande palen nieuwe lampen ga
monteren en deze palen zijn ouder dan 30 jaar, moeten deze opnieuw gekeurd worden.
(Euro 3.000,-)
Smash/Ed:
60% van de nieuwsbrief wordt gelezen. De redactie zal wel graag meer feedback willen
van de leden. Uit de zaal: de nieuwsbrief is erg leuk om te lezen, doorlinken ook fijn. Ed
en Alie kunnen inmiddels met elkaar uitwisselen, dus dat is makkelijker geworden. Wim
stelt voor om ook voortaan de stukken van de ALV op het grote scherm te zetten, zodat
iedereen mee kan lezen tijdens de vergadering.

Wedstrijdcommissie/Ad
Deelname bij alle activiteiten loopt terug en het kost steeds meer moeite om alles rond
te krijgen.
Bangertcommissie/Wendy en Mieke
Nog geen nieuwe mensen gevonden. Alle initiatieven (bellen, nieuwsbrief en speeddate)
hebben niets opgeleverd. Toernooi is in week 33. Het is een vakantieweek, van de ene
kant een lastige week, maar deze week geeft ook meer opbrengsten juist qua
vakantieperiode en het is ook vaak mooi weer. Eventueel weekend toernooi. Juist in
vakantieweek wel vol toernooi. Verschuiving van het toernooi is ook lastig (elke
vereniging heeft zijn eigen toernooi in bepaalde week). Bestuur gaat ook mensen
persoonlijk benaderen.
Yvonne Penning: je doet zoiets niet voor een jaar, maar meer voor een langere periode.
Reactie W&M: Je kan altijd mee draaien om te kijken hoe het is en of je het wel wilt.
Wim: Je kan misschien taken meer verdelen?
W&M: ook taken wegnemen bij BC (sponsering/feestavond), dan wordt het minder
belastbaar voor de BC.
Wendy en Mieke zijn in elk geval al heel enthousiast over het thema van dit jaar :)
Siebrand dankt de BC. Bestuur gaat nu ook mensen persoonlijk benaderen en vraagt
iedereen om met ideeën te komen.
Sponsor&communicatie/Marcus:
Marcus is afwezig i.v.m. werk. Is in gesprek met een hoofdsponsor voor het Bangert
toernooi.
Jeugd/Noud
-gestart met het jeugdplan i.s.m. All-in: 12 jongeren, meer spelen, meer les en halen van
een hoger niveau. Is geëvalueerd en de meesten zijn heel enthousiast.
-is bezig met sponsoring zoals shirtjes voor de jeugdteams
-samenwerking met TV Zwaag, bv Halloween toernooi samen organiseren. Ook bij hun
is de trend minder toernooien. Ook met dit hopelijk behoud van jeugdleden.
-nieuw jeugdcommissie lid: Annemarie Slagter
Di-avond/Peter:
Geen verslag, maar alles gaat prima. Er kunnen zich nog mensen aanmelden voor dit
jaar.
5) Financieel verslag 2018 zie website.
Bert Hart, de penningmeester, licht een aantal punten toe.
Hij heeft dit jaar extra afgelost.
We hebben 2018 positief afgesloten en de vereniging staat er goed voor.
Grote kostenpost is de verlichting voor baan 5 en 6, bedrag is 8.000 euro
Stichting Waarborgfonds (SWS) heeft de financiële situatie beoordeeld als uitmuntend.
De begroting van 2019 heeft geen bijzonderheden.
Deze is ongeveer gelijk aan 2018. iets minder resultaat maar nog steeds positief
Wim: de begroting voor 2019 moet nog worden vastgesteld.
Verslag kascommissie 2018

Ben Commandeur geeft aan dat hij steekproeven heeft gedaan en een paar kosten
gecontroleerd. Alles is prima gedocumenteerd in de mappen.
Benoeming kascommissie 2019
Gerard Hoffer treed af als lid. Mieke van Hilten was reserve en neemt de plek van
Gerard over. Yvonne Schouten meldt zich aan als reserve lid.
Siebrand bedankt Bert en de kascommissie.
Van Bert mag er na afloop een borrel gedronken worden op kosten van de club.
Het financiële jaarverslag over het kalenderjaar 2018 is te lezen op de website:
www.ltcwingsblokker.nl
6) Bestuurswisselingen en mededelingen
Aftredend secretaris Carla Dekkers.
Annemiek Schouten stelt zich beschikbaar voor het secretariaat en wordt bij
meerderheid van de stemmen aangesteld als zodanig.
Siebrand: Carla neemt afscheid na 10 jaar secretaris te zijn geweest.
Ze was bescheiden en op de achtergrond, maar hield iedereen wel bij de les!!!
We zullen haar missen. Applaus volgt. Carla bedankt Siebrand voor de mooie woorden
en dankt iedereen die aanwezig is.
Annemiek Schouten stelt zich beschikbaar voor het secretariaat en zal bij meerderheid
van de stemmen worden aangesteld. Unaniem akkoord leden.
7) Jaarprogramma 2019
Het jaarprogramma bevat alle evenementen en activiteiten van alle commissies en niet
alleen van de wedstrijdcommissie.
Zoals eerder genoemd is een terugloop bij alle activiteiten binnen de club.
In 2019 gekozen voor een ander opzet. De clubkampioenschappen worden anders
ingevuld. De dubbel in juni wordt als test gebruikt. dubbel. Geen hele week meer, maar
een lang weekend: van donderdag t/m zondag. Je speelt in een poule en alle
wedstrijden worden op 1 avond gespeeld. Je hoeft dus minder beschikbaar te zijn. Als
de test goed uitvalt, dan gaan we zo verder. Zo niet, dan terug in de oude vorm. Meer
info volgt op een later tijdstip in de nieuwsbrief en op de website.
8) Commissiebenoemingen/wijzigingen
Kantine: Loes Vorstenbosch is uit de commissie gestapt. Nog geen vervanger.
Jeugd: Annemarie Slagter is nieuw lid van de jeugdcommissie. We wensen haar veel
plezier.
9) Rondvraag
Jaap Smit
Graag ook de klaverjas/keez avonden opnemen in het jaarprogramma. Dit is eens per
maand op vrijdagavond. Altijd een gezellige avond en worden georganiseerd door Hans
en Marlies Bergman.

Wendy/Mieke:
Is het een idee om de komende activiteiten te melden op het afhangbord ter herinnering
en voor op tijd aanmelden voor een activiteit?
Ben C stelt voor om dit ook via een poster aan te geven in de kantine.
Wim van Hilten:
Winddoeken nog niet opgehangen i.v.m. het slechte weer. Zodra het kan worden de
nieuwe winddoeken opgehangen (1x met reclame van Kees Wit). De nieuwe
winddoeken zullen voor de start van de competitie worden opgehangen.
Ben Commandeur:
Hekken zijn ook omgewaaid. Nu nieuwe hekken: sterker en 10 cm dik.
Dit kwam mede door de winddoeken. Deze waren van verkeerde materiaal gemaakt.
Nieuwe winddoeken zijn van juiste materiaal gemaakt.
Herman Koeman:
Er wordt nog steeds niet altijd afgehangen. Dit is noodzakelijk i.v.m. de baangarantie
richting leverancier. Om in aanmerking te komen voor baangarantie moet je aan kunnen
tonen hoeveel er wordt gespeeld op een baan c.q. banen. Voor het onderhoud en
baangarantie bij de leverancier is het dus noodzakelijk dat er altijd wordt afgehangen.
Hoe communiceren naar alle leden: via nieuwsbrief i.o.m. parkcommissie.
Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende bestuursvergadering.
10) Sluiting
Siebrand dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en namens de penningmeester krijgt
iedereen een drankje aangeboden.

