Notulen Algemene Ledenvergadering 29 januari 2018
Aanwezig: Dolf Koerts, Jan de Vries, Christian en Salena Dekens, Foka van der Spoel, Aly Krol, Evert
Posthoorn, Yvette van Brouwershaven, Wilma Oosten, Bart de Vries, Remko Pars, Anna Jager,
Jacobien Stein, Jan Kuiper, Rob Gerrits, Martin vd Bor, Robin Slomp, John Knol, Karin Matthijssen,
Gerda Hoving, Greta Tissingh, Harriët v Bommel, Miena Oeben, Hilly de Weerd, Ania Wiering-Palkij,
Arend Muggen, Ap Gritter, Rob Schouten, Alie Oostenbrink, Hanneke de Wit-Steunenberg, Anneke
Jacobs, Roelof Boer, Rieks Knol, Eli Walles, Frits en Jenny Siegel, Hans v Markus, Paul Scholte Albers.
Afwezig met bericht: Aafien de Bruijn, Wout Hulzebosch, Jan Koopal, Nia v Markus, Allard en
Jacqueline Wessels Boer.
Jan Kuiper opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder erelid
Jan de Vries en lid v verdienste Roelof Boer.
In het kort schetst Jan het verloop van het afgelopen jaar en vermeldt het feit dat sinds maart het
bestuur voltallig was door de benoeming van Christian Dekens als bestuurslid met de speciale taak de
organisatie van padel.
Na de ingebruikneming van de nieuwe padelbaan zijn er zo’n 30 mensen, waaronder ook een aantal
nieuwe leden, actief gaan padellen. Landelijk is er een toename in de aanleg van banen en daarmee
groei van de sport. Beilen is in Drenthe een pionier, maar het is waarschijnlijk dat er dit jaar in de
noordelijke provincies meer banen aangelegd worden. De padelbond wordt (vooralsnog) bestuurd
door vrijwilligers, er komt een bondsbureau en op regionaal gebied wordt er gewerkt aan verdere
promotie van de sport en een goede organisatie van competitie, toernooien en activiteiten. Padel in
Beilen heeft, mede door de goede PR van onze PR commissie, veel aandacht gekregen in de
plaatselijke en regionale media.
Ook dit jaar was er van ledengroei geen sprake en telt de club nog 233 leden. Ziekte, blessures en
helaas ook het overlijden in december vorig jaar van ons actieve lid Lammie Heeling zijn hier debet
aan. In het algemeen ondervinden clubs en verenigingen nog steeds een teruggang in ledenaantal en
in dat licht gaat het bij TC Smalhorst niet echt slecht en staat de club er goed voor.
Voor zowel senioren als junioren is er een breed, laagdrempelig competitie-aanbod en wordt zo goed
mogelijk ingespeeld op de wensen van de individuele spelers. Met de groei van padel wordt getracht
om een nieuwe doelgroep te bereiken en eigen leden langer te behouden. Voor de clubbesturen ligt
er een belangrijke taak om daarnaast ook naar eigen inzicht de kerndoelen ledenbehoud en -groei te
realiseren. Bij Smalhorst wordt onder andere het schooltennisaanbod gecontinueerd, kunnen alle
leden lessen volgen en zijn er ook in een nog compacter, doel specifiek aanbod, lessen te volgen bij
de trainer. Daarnaast probeert de club haar de leden te binden met een groot en gevarieerd
activiteitenprogramma.
De notulen van de ALV 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.
De bestuurs- en commissieverslagen:
Bart de Vries vraagt naar de prognoses voor padel en Christian beantwoordt de vraag met dat
verwacht wordt dat de groei doorzet en er nieuwe leden bij zullen komen, vooral nu er in de nabije
omgeving banen aangelegd zullen worden en er samenwerking en uitwisseling mogelijk wordt.
Wanneer de internationale padelbond erkend wordt door NOC/NSF (overleg hierover wordt
gevoerd), dan zal dat op nationaal niveau positief effect betrachten. Voorlopig is er voor TC
Smalhorst echter geen aanleiding om een tweede baan aan te leggen. Hiervoor moet er veel meer
ledengroei zijn en er is nu helemaal geen behoefte aan uitbreiding. De bijdrage van de gemeente
voor de aanleg van de huidige padelbaan is een exploitatiebijdrage en geen reservering voor een
volgende baan.
Bart merkt verder op dat er een heel groot aanbod van competitiesoorten/dagen is, wat de
gezelligheid op en rond de banen beïnvloedt. Het komt z.i. vaker voor dat een team ‘alleen’ thuis

speelt. De KNLTB zet juist in op dit grote aanbod om competitiedeelname voor een grote groep
spelers mogelijk te maken.
Verder roepen de verslagen geen vragen op en worden door de ALV goedgekeurd. (Voor volgend jaar
wordt bekeken of de verslagen in de vorm van een PowerPointpresentatie aangeboden kunnen
worden.)
De balans en het financieel verslag worden door Anna toegelicht.
De kascommissie deelt bij monde van Paul Scholte Albers mee dat de boeken gecontroleerd zijn, ze
er goed uitzien en kloppen. Anna Jager licht de reservering voor de exploitatie van de padelbaan toe,
de jaarlijkse verhoging van de huur aan de stichting kan hiermee opgevangen worden. Evert
Posthoorn vraagt opnieuw naar het sponsorfonds, het fonds waarin met sponsorgeld reserveringen
worden gedaan voor de jeugd. Tot nog toe hoefde er geen beroep op gedaan te worden, maar met
uitbreiding van de lesdagen van Marten en eventuele nieuwe jeugdactiviteiten zal er dit jaar mogelijk
wel geld uit gebruikt worden. Anna geeft inzicht in de opbouw van de afdracht aan de KNLTB. Deze
bestaat uit een verenigings- en ledengedeelte, een gedeelte per team voor competitiedeelname en
een bedrag per lid dat competitie speelt, samen optellend tot het genoemde totaal.
Het financieel verslag wordt vastgesteld.
Er wordt décharge verleent en Anna en Karin worden bedankt voor hun werkzaamheden.
De kascommissie wordt bedankt voor de zorgvuldig verrichte controle van de boeken. Paul Scholte
Albers treedt af, Dolf Koerts en Foka van der Spoel worden (her)benoemd en Hans van Markus
neemt in de commissie plaats als vervangend lid.
Jan Kuiper is aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid. Christian wordt door het bestuur voor de
functie van voorzitter voorgedragen en hier wordt unaniem door de aanwezigen mee ingestemd.
De vacature voor een plaatsvervangend bestuurslid voor Christian is nog niet opgevuld.
Remko Pars ontvangt voor zijn grote en zeer brede inzet voor de club de titel “vrijwilliger van het
jaar” en krijgt hiervoor een cadeautje van Anna Jager.
Ook worden de drie vertrekkende sponsorcommissieleden door Anna bedankt voor al hun
werkzaamheden en zij krijgen via Foka, die als enige van hen aanwezig is, een cadeaubon. (Jan
Drenth, die zijn werkzaamheden als senior+ coördinator overgedragen heeft aan Aaltinus Horsting, is
eerder al door Anna bedankt.)
Hierna verlaten Jan Kuiper en Evert Posthoorn voor even de vergadering en neemt Anna Jager de
vergadering over. Evert Posthoorn wordt door het bestuur voorgedragen om hem te benoemen tot
lid van verdienste. Everts jarenlange inzet voor de vereniging en de stichting, in het bijzonder ook op
financieel gebied, zijn onvergetelijk. De ALV stemt hier unaniem mee in. Aan Jan Kuiper kan geen
erelidmaatschap meer toegekend worden, omdat hij jaren geleden al hiertoe benoemd werd.
Anna bedankt alle vrijwilligers en (her)benoemt alle commissieleden.
Evert Posthoorn wordt door Jan Kuiper toegesproken en door de ALV tot zijn grote verrassing
benoemd tot lid van verdienste. Hij ontvangt een oorkonde en een bos bloemen.
Na de pauze geeft Anna Jager een toelichting op de plannen om kantinediensten voor de leden in te
voeren. Op dit moment kan de kantinecommissie binnen haar eigen geledingen onvoldoende de vele
diensten vullen en bestaat er grote behoefte aan ondersteuning. In overleg met het bestuur is het
voorstel ingediend om kantinediensten in te vullen met hulp van leden op toernooi- en
competitiedagen. Hiervoor kan eenieder zich via de bardienstplanner inschrijven. Afzien van
deelname kost een lid €30,-, een bedrag dat relatief hoog licht om afkopen van deelname te
ontmoedigen. Op een vraag uit de vergadering dat een recreatieve speler wellicht geen reden ziet of
weerstand heeft om een dienst te draaien antwoordt Remko dat meedoen juist ook kansen geeft om
meer betrokken te raken. De suggestie wordt gedaan om nieuwe leden pas na een bepaalde periode,

bv pas na een jaar lid te zijn, op te nemen in het rooster. Voldoende aanwezigheid van personen die
kunnen ondersteunen bij problemen en om te voldoen aan de verplichting m.b.t. sociale hygiëne
wordt door de KC gegarandeerd. De start is een proefperiode en de gevraagde uren kunnen nog
veranderen. Voor het beschikbaar zijn van de sleutel wordt nog naar een goede oplossing gezocht.
De bardienstplanner is zo spoedig mogelijk beschikbaar en mensen worden goed geïnformeerd over
hun taken en verplichtingen.
Het voorstel wordt in stemming gebracht en met 1 stem tegen aangenomen. Het besluit wordt op de
site in uitnodigende en heldere formuleringen aan de leden kenbaar gemaakt.
De begroting voor 2018: De contributie wordt geïndexeerd met 2% en gaat naar €130,- voor
seniorleden. Alle overige bedragen worden evenredig verhoogd.
Het voor tennisstimulering gereserveerde bedrag is verhoogd i.v.m. de extra lesdag die voor Marten
gereserveerd wordt. Vanuit de vergadering wordt gevraagd om zorgvuldig te kijken of de maandag,
die hiervoor bedacht is, wel een verantwoorde keuze is. Onder tennisstimulering vallen verder
schooltennis en ook overige ledenacties.
Het begrote bedrag voor de groundsman is gebaseerd op de toegestane vrijwilligersvergoeding en is
voor 2018 aldus met de nieuwe groundsman overeengekomen.
Hierna wordt de begroting door de vergadering goedgekeurd.
Rondvraag: Martin vd Bor en John Knol melden dat op de banen regelmatig nog veel zand ligt en ze
daardoor slecht bespeelbaar zijn. Jan Kuiper licht het baanonderhoud en -beleid toe en onderbouwt
de keuze waarom er regelmatig en vrij veel infill op de baan gestrooid wordt. Zulk baanonderhoud is
het behoud van de banen en garandeert lang en veilig speelplezier. Vooral na het opborstelen kan
het lossere zand even overlast geven voor spelen, maar dit wordt nodig geacht en het voorkomt ook
risico op blessures. Het bestuur vraagt de accommodatiecommissie te onderzoeken of betere
sleepmatten de problemen zo kort na het borstelen kunnen verminderen en het slepen in het
algemeen effectiever kan maken.
Opnieuw wordt gevraagd of de club ook gelegenheid mag bieden t.b.v. de exploitatie van de kantine
voor andere dan sportactiviteiten, maar de gemeente stelt scherpe eisen en dit mag níet.
Jan Kuiper schetst de plannen voor de toekomst a.d.h.v. het omschreven bestuursbeleid en spreekt
zijn vertrouwen uit dat de club een goede koers volgt. Vooruitkijken en actief blijven ontwikkelen,
ook verder dan het komende jaar, acht hij zeer belangrijk voor het behoud van een gezonde
vereniging.
In een mooi afscheidswoord en met een alfabetische opsomming van de vele goede eigenschappen
van Jan bedankt Anna Jager Jan Kuiper voor alle jaren die de club op hem (en Coby) heeft mogen
rekenen. Met een staand applaus worden de woorden van Anna kracht bijgezet en overhandigt ze
Jan, beter laat dan nooit, een ‘voorzittershamertje’.
Voor Remko’s voordracht over het jeugdtennis bij TC Smalhorst ontbreekt helaas de tijd.
Jan bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

