Notulen Algemene Ledenvergadering 23 januari 2017
Aanwezig: Joop Kramer, Dolf Koerts, Jan de Vries, Frits Siegel, Christian en Salena Dekens, Foka en
Henk van der Spoel, Aly Krol, Hilly van Egten, Gradus Heeling, Evert Posthoorn, Yvette van
Brouwershaven, Bernarda Sattler, Wilma Oosten, Bart de Vries, Remko Pars, Anna Jager, Jacobien
Stein, Jan Kuiper, Rob Gerrits, Martin vd Bor, Wout Hulzebosch, Arthur van Haaren, Robin Slomp,
John Knol, Trijnie Fokkens, Annemarie Doddema, Karin Matthijssen, John Wentink, Arjen Bosch, Jan
Drenth
Afwezig met bericht: Aafien de Bruijn, Eli Walles, Nia v Markus, Wiebe Jager, Tineke Zijlstra
Jan Kuiper opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder erelid
Jan de Vries en ook Marten Tuller. Hij wenst de wegens ziekte afgemelde leden beterschap.
In het kort schetst Jan het verloop van het afgelopen jaar. Na de ingebruikneming van de nieuwe
banen is in 2016 de parkeerplaats geheel vernieuwd. Het voor het eerst georganiseerde open
toernooi in juli was een geweldig succes.
Helaas was er van ledengroei geen sprake en telt de club nog 237 leden. Wel groeit het aantal
jeugdleden, mede door het enthousiasme en de goede lessen van Marten Tuller. Een opsteker is ook
dat TC Smalhorst dit jaar weer mee mag doen aan de Poiesz jeugdsponsoractie.
In het algemeen ondervinden clubs en verenigingen de laatste jaren een teruggang in ledenaantal. In
de eigen omgeving zijn TC Westerbork en korfbalvereniging Vitesse daar voorbeelden van. Voor de
tennissport speelt de KNLTB in op deze ontwikkeling door een andere koers uit te zetten. Voor zowel
senioren als junioren is er een steeds breder, laag-drempelig competitie-aanbod en wordt zo goed
mogelijk ingespeeld op de wensen van de individuele spelers. Verder wordt bekeken of een
gevarieerder sportaanbod gedaan kan worden, bijvoorbeeld door Padelbanen toe te voegen aan
bestaande parken. Voor clubbesturen ligt er een belangrijke taak om ook naar eigen inzicht de
kerndoelen ledenbehoud en -groei te realiseren.
De notulen van de ALV 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.
Uit de vergadering komt de vraag naar voren of de financiële stukken op de site gezet kunnen
worden, maar het wordt beter geacht dit niet te doen. De stukken zijn opvraagbaar en de leden zijn
voldoende in de gelegenheid zich te informeren.
Aan de TC en toernooicommissie wordt het compliment gegeven voor de goede organisatie en het
grote aanbod van activiteiten. Aan de accommodatiecommissie wordt gevraagd om sneller de
eventuele (on)bespeelbaarheid van de banen, in geval van sneeuw, opdooi e.d., op de site te
vermelden. De bestuurs- en commissieverslagen roepen verder geen vragen op en zijn daarmee
goedgekeurd. Allen worden bedankt voor hun inzet.
De balans en het financieel verslag worden door Anna toegelicht en zijn daarmee duidelijk.
De kascommissie deelt bij monde van Bart de Vries mee dat de boeken gecontroleerd zijn en er goed
uitzien en kloppen. Opgemerkt wordt dat de netto-opbrengsten van de kantine en de sponsoring een
essentieel deel uitmaken van het resultaat en derhalve goed op peil gehouden dienen te worden.
Evert Posthoorn zegt dat een sluitende begroting ook bestaat op basis van de lidmaatschappen. Anna
Jager maakt de kantinecommissie een compliment over het strakke inkoopbeleid en de inbreng bij
activiteiten. Ook is er afgelopen jaar behoorlijk wat binnengekomen uit extra sponsoring en acties.
Evert Posthoorn vraagt naar het sponsorfonds. Dit is een fonds waarin met sponsorgeld
reserveringen worden gedaan voor de jeugd, onder andere voor lessen. Tot nog toe hoefde er geen
beroep op gedaan te worden, maar met een groeiend aantal jeugdleden zal dit in de toekomst
waarschijnlijk wel nodig zijn.

Jan Koopal meldt dat de sponsoren veelal lang sponsor blijven, maar dat er het komende jaar wel
ingezet moet worden op het werven van nieuwe. De commissie werkt aan werving en heeft een
divers aanbod voor sponsoring. Aan Anna Jager maakt hij het compliment dat zij alles zo goed op peil
houdt en zich inzet om elke mogelijkheid van externe financiële steun te onderzoeken en te
gebruiken. Dolf Koerts vraagt naar de resultaten van de energiebesparing en waar deze terug te
vinden is. De energiekosten vallen onder de stichting. Evert Posthoorn meldt dat er sprake is geweest
van een behoorlijke besparing. De uitvoering van de aanpassing van de verlichting, ook vallend onder
de verantwoordelijkheid van de stichting, gebeurt nu de subsidieaanvraag is ingediend voor 2017.
Bart en Paul adviseren de ledenvergadering om een reglement op te stellen voor de kascontroles en
bieden aan voor het opstellen hiervan het voorwerk te doen. Na toelichting en enige discussie wordt
besloten dat de huidige wijze van controle, aan de hand van een checklist, voldoet. De checklist kan,
indien nodig, aangevuld worden met punten die Bart en Paul erin missen. Ook wordt er niet gekozen
voor een langere aanstelling van kascommissieleden dan zoals nu gebruikelijk is voor twee jaar.
Het financieel verslag wordt vastgesteld.
Er wordt décharge verleent en Anna en Karin worden bedankt voor hun werkzaamheden.
De kascommissie wordt bedankt voor de zeer uitgebreide en zorgvuldig verrichte controle van de
boeken. Bart de Vries treedt af, Paul Scholte Albers en Dolf Koerts worden (her)benoemd en Foka
van der Spoel neemt in de commissie plaats als vervangend lid.
Uit het rooster van benoeming is op te maken dat Jacobien Stein aftredend en herkiesbaar
bestuurslid is. Jacobien wordt unaniem voor een periode van vier jaar herbenoemd.
De vacature voor een vijfde bestuurslid is nog niet opgevuld. Geïnteresseerden worden van harte
uitgenodigd zich te melden voor de functie.
Christian Dekens maakt deel uit van de TC, Gert Heeling zit niet meer in de TOCO/TC.
Vacatures zijn er verder nog bij de sponsorcommissie, de pr en ook bij de accommodatiecommissie
en de jeugdcommissie is ondersteuning altijd welkom.
Jan Drenth en Hilly van Egten zijn 25 jaar lid en ontvangen de Smalhorstpen. Nico Thalen is 40 jaar lid
en Jan de Vries 55 jaar, beiden ontvangen een passend cadeau.
Wout Hulzebosch ontvangt voor zijn grote inzet bij de organisatie van toernooien en bijkomende
klussen de titel “vrijwilliger van het jaar” en krijgt hiervoor een cadeautje van Anna Jager.
Na de pauze presenteert Christian Dekens namens de werkgroep “Onderzoek Padel” een
informatieve PowerPointpresentatie over de in Nederland vrij nieuwe, maar snelgroeiende, sport
Padel. Padel is een racketsport, die een soort tussenvorm is van tennis en squash. Het wordt in een
‘kooi’ gespeeld, in principe met vier spelers. De speltechniek is eenvoudiger dan van tennis,
waardoor de sport voor jong en oud toegankelijker is. De sport kan tot op hoge leeftijd beoefend
worden, wat de oudere leden langer aan de vereniging kan binden.
De werkgroep doet de ledenvergadering en TC Smalhorst de aanbeveling een Padelbaan aan te
leggen en deze uitdagende sport te omarmen. De werkgroep adviseert voor tennis en padel één
lidmaatschap aan te bieden en in het bestuur een bestuurslid met specialisatie Padel op te nemen.
Padel biedt de club nieuwe kansen om leden te behouden en te winnen. De exploitatie van een aan
te leggen baan zal voor rekening van de stichting komen. Een beroep is gedaan op de gemeente voor
een subsidie van 25% van de kosten, maar ook zonder deze subsidie kan er een baan gerealiseerd
worden. De vereniging zal na realisatie van een baan meer huur betalen aan de stichting, een
verhoging die geschat wordt op 10%. Bij toenemende belangstelling voor de sport zullen meerdere
banen gerealiseerd kunnen worden, gedeeltelijk op het naastgelegen sport- en korfbalveld. De
gemeente en de korfbalvereniging staan hier welwillend tegenover. Deelnemen aan
Padelcompetities en toernooien zal dan ook mogelijk worden.

Na verdere discussie en toelichting vraagt Jan Kuiper de vergadering zich uit te spreken over het plan
om een baan te realiseren. De ALV geeft zijn instemming. Het is het streven dat de Padelbaan begin
april in gebruik genomen kan worden.
De begroting voor 2017 wordt door de vergadering goedgekeurd. Indexatie van de contributie met
ongeveer 2% zal voldoende zijn.
Rondvraag: Jan Koopal vraagt naar de risico’s voor de vereniging mocht de stichting failliet gaan.
Evert Posthoorn antwoordt dat er geen risico is. Bij slechte prognoses zullen er geen investeringen
meer gedaan worden en de grond gaat in zo’n geval terug naar de gemeente. De gemeente zal dan
richting de vereniging met voorstellen moeten komen.
Arthur van Haaren vraagt of er, helemaal met de komst van een Padelbaan en de incidentele verhuur
van banen, elektronisch betalen d.m.v. een pinapparaat gerealiseerd kan worden. Dit zou efficiënt en
ook veiliger zijn dan veel contanten ‘in huis’ te hebben. Anna Jager antwoordt dat onderzoek naar
mogelijkheden en overleg hierover met de kantinecommissie in gang gezet is.
Aly Krol informeert naar de competitiebijdrage en of deze minder wordt als er geen
competitietraining gevolgd wordt. De TC is nog in overleg met Marten en komt z.s.m. een antwoord.
Martin vd Bor merkt op dat de verlichting op de banen onregelmatig is en of deze beter afgesteld kan
worden. Het bestuur gaat dit uitzoeken.
Jan de Vries meldt dat het koffiezetapparaat nog steeds wel problemen in gebruik geeft. Wilma
Oosten zorgt ervoor dat het apparaat naar behoren werkt.
Jan bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

