Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Gehouden op woensdag 31 januari 2018 om 20.00 uur in de kantine van Set.
Aanwezig: Wim de Bruin, Angelique van Bijlevelt, Rogier van Bijlevelt, Truus Derks, Liane van
Dijk, Marc Groenen, Angenita Heusinkveld, Ferry van Loosbroek, Gijs Middelweerd, Adrie
Seelen, Angeli en Ed Seelen, Jozé Sen, Irma en Cor van Veenendaal, Carolien van der Ven, Marc
Vermeulen, Piet Vernooij, Irene en Paul Verwey, Jan van der Worp, en de bestuursleden:
Liesbeth van der Horst, Adri Peek, Loes van Ramselaar, Jos van der Ven, en Conny Middelweerd
(notulen)
Afwezig met melding: Ninke van Keulen, Marjolein Kool, Michael Hienkens, Anton Sen.
1.

Opening
Jos opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Mededelingen
 Besloten is niet langer verder te gaan met tennisschool Match. Jarenlang is goed
samengewerkt. Het afscheid met Helga zal op vrijdagavond 23 februari
plaatsvinden, hier zal nog een mail van komen. Een nieuwe tennisschool kan zorgen
voor een nieuwe kijk op activiteiten en lessen. Heroen van Ede, Ed Seelen en
Liesbeth van der Horst hebben overlegd over wat de club graag wil zien van de
tennisschool. Er zijn gesprekken geweest en besloten is om met tennisschool We
Tennis verder te gaan. Er kan gekozen worden voor competitietraining ( klein aantal
lessen) en reguliere lessen. Voor de jeugd is lessen in grotere groepen mogelijk.
Met de jeugd worden meerdere activiteiten gepland:
- Tennis tijdens schoollessen
- Woensdagmiddaginloop tennis voor alle jeugdleden
- Competitieteams vormen voor najaarscompetitie
- Gezamenlijke activiteiten met andere clubs.
De lessen kunnen op meerdere avonden plaatsvinden afhankelijk van de wensen
van de leden. Meer informatie aan de leden volgt snel. Op 6 maart 2018 is een
tennisclinic.
 Er zijn plannen om de keuken en de toiletten/ kleedkamers op te knappen. Een
goede inschatting en offerte is nog niet gemaakt. Het kan niet door Set alleen
bekostigd worden, ook stichting Triangel zal moeten bijdragen.

3.

Verslag van de Algemene ledenvergadering van 25 januari 2017
Het verslag wordt vastgesteld: zowel tekstueel als inhoudelijk akkoord.

4.

Jaarverslag 2017
Conny licht het verslag toe. Verslag is akkoord.
Angeli vraagt n.a.v. het verslag of de afspraken over ontheffing goed worden
bijgehouden. Dat wordt inderdaad goed bijgehouden, het logboek is ingeleverd bij de
gemeente Houten.

5.

Financiën
 Jaarcijfers 2017
Er is voldoende reserve. Het ledenaantal is gedaald, dus minder inkomsten van
contributie en baromzet.
De nieuwe verlichting is volledig uit reserves betaald, kosten met aftrek van subsidie ca
21.000 euro. Reservering vanwege erfpacht blijft gehandhaafd.
 Begroting 2018
De verwachting is dat het ledenaantal zal blijven dalen ( landelijke tendens) desondanks
blijft de contributie gelijk. Het gratis lidmaatschap voor 18-23 jarigen wordt niet
voortgezet. De prijzen van de consumpties worden wel iets aangepast.

6.

Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
De kascommissie: Carolien van der Ven en Wim Vendrig, zijn bij de penningmeester
geweest en hebben de cijfers zorgvuldig bekeken. Complimenten aan de
penningmeester
Carolien gaat uit de kascommissie, en zoekt zelf een nieuw lid.

7.

Nieuws uit de commissies
Ledenadministratie ( Carolien): Ledenaantal is gedaald naar 240. Het nieuwe
programma Knltb.club is een mooi programma met veel mogelijkheden. Een foto op
het pasje aanpassen is eenvoudig, Carolien roept op om eens een nieuwe foto haar
kant op te sturen.
Barcommissie (Paul): Anton en Jozé Sen en Henk Rook stoppen ermee. Jolanda en
Peter Miltenburg, Tamara van Zwieten en Robert Vernooy komen erbij. Via
afhangbord.nl gaat de bardienst weer ingepland worden.
Accommodatiecommissie (Piet en Adrie): Er is stormschade aan de hekken, en de
banken op de banen zijn aan vervanging toe, actie volgt.
Activiteitencommissie (Irma en Angeli): Nieuwjaarstoernooi is afgeblazen, wordt snel
opnieuw gepland. Gekeken wordt naar een activiteit met de voetbalvereniging,
misschien een gezamenlijk buurttoernooi.
Angeli verlaat de commissie, zij gaat naar de technische commissie. Joery Vooijs is erbij
gekomen.
Jeugdcommissie (Marc): Er is een heel leuk lustrumfeest geweest voor de jeugd,
misschien zorgt het ook voor mond op mond reclame en komen er meer jeugdleden.
Christien Grotenbreg stopt, de commissie zoekt nog vervanging.
Redactiecommissie (Irene): het vullen van nieuwsbrieven blijft een uitdaging. Irene
roept commissies op om stukjes aan te leveren. De website is up-to-date.
Sponsorcommissie (Gijs en Cor): Gewerkt wordt aan contractverlenging met de
hoofdsponsor: De Onderlinge Verzekeringen. Verder loopt alles goed.
Technische commissie ( Ed en Angeli): Anton stopt als VCL. Ed en Angeli zijn inmiddels
geschoold en zijn de nieuwe VCL’s. Voorjaarscompetitie: 10 teams met 1 nieuw team.
Regelgeving is veranderd: 3e set altijd supertiebreak.
50 pluscommissie ( Angelique en Liane) : 50 plus avond wordt opnieuw 1 week na de
tour de Schalkwijk georganiseerd. Er wordt onderzocht of er nog een activiteit
georganiseerd kan worden.

Afscheid van Anton Sen: Anton is meer dan 25 jaar VCL geweest en heeft in commissies
veel gedaan voor de vereniging. Bedankjes worden in principe door de commissies zelf
gedaan maar voor Anton maakt het bestuur een uitzondering. Jozé wordt gevraagd om
hem namens te club heel hartelijk te bedanken voor alle inzet en het cadeau en de
bloemen te geven.
8.

Samenstelling bestuur(zie rooster van aftreden)
Jos, Adri en Liesbeth zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten.
Ze gaan een volgende termijn van 2 jaar in.

9.

Rondvraag
Adrie: De verlichting op baan 1 is niet voldoende. Jos heeft meting gedaan, en dat
klopt. Wordt opgepakt met Dartronics.
Angenita: complimenten aan het bestuur, er is weer veel werk verzet.
Paul: TV in de kantine is stuk. Dit helpt niet voor de omzet. Het bestuur neemt het mee.
Jozé: Gemeente Houten heeft het perceel achter baan 1 opgeknapt. Men vond heel
veel tennisballen. Is het een idee om eenzelfde net te spannen als aan de lange zijde
van baan 1? Prima idee, wordt opgepakt.
Marc: Het openen van de serre met de pas gaat soms moeizaam. Lijkt aan de pas te
liggen.

10.

Sluiting.
Jos bedankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid. Jos sluit de vergadering om 09.05
uur en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.

