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CONCEPT 
 

 

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 

TENNISCLUB DE WEIDE 

 
29 januari 2018 te Hoogeveen 

 

 

Aanwezig: 30 stemgerechtigde leden (>10% van het aantal stemgerechtigde leden per 

31-12-2017, zodat er conform de Statuten geldige besluiten kunnen worden 

genomen). 

 

 

1. Opening (20.00 uur) door Vincent Martijn, voorzitter 

 

Vincent Martijn opent de algemene ledenvergadering en memoreert 2017 als een bewogen 

jaar. Begin 2017 heeft het bestuur het nieuwe concept beleidsplan voor TC de Weide 

voorgesteld met de ambities voor de komende jaren. Samen met de Gemeente Hoogeveen 

is gezocht naar nieuwe vrijwilligers, waarbij een belronde heeft plaatsgevonden onder onze 

leden. Dit heeft nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Ook was er dit jaar een incident op de baan 

waarbij Hilbert Zoer Martin Dwars heeft gered door hem te reanimeren. Gerard van Duinen 

is eind 2017 gestopt met het voeren van de ledenadministratie en heeft het stokje 

overgedragen aan Barbara van der Goes. Ook qua baanreserveringen stopt Gerard en 

neemt Inge Timmermans dit van hem over. Gerard blijft het aanspreekpunt voor veteranen 

en voor de bridge. In december is een buitengewone ledenvergadering gehouden waarbij 

het bijzondere besluit is genomen door de leden om een nieuwe sport te introduceren. 

Daarnaast is in 2017 een nieuw clubtenue ontwikkeld in samenwerking met Intersport Jan 

Bols, onder andere mooie truien voor de jeugd. 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. Op vrijdag 9 maart is om 20.00 uur een 

sportdebat in het Roelof van Echten. Vincent zal deelnemen aan het panel en in debat gaan 

met politieke partijen.  

 

Vincent memoreert de overledenen van afgelopen jaar. Jaap Bouma (oud-lid) en Michel 

Hooftman zijn afgelopen jaar overleden. 

 

2. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 30 januari 2017 

 

Er wordt gevraag of de onderhoudsploeg afgelopen jaar € 7.500 heeft bespaard. Dit wordt 

bevestigend beantwoord, dit staat ook in de notulen. 

 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen, daarmee worden de notulen ongewijzigd 

vastgesteld, onder dankzegging aan de voormalig secretaris Maarten van der Aart. 
 

3. Concept-notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering 13 december 

2017 

 

Er zijn geen op- of aanmerkingen, daarmee worden de notulen ongewijzigd vastgesteld, 

onder dankzegging aan de secretaris. 

 

4. Ingekomen stukken / mededelingen / inventariseren inbreng voor de 

rondvraag 

 

 Er zijn geen ingekomen stukken / mededelingen. 

 Inventarisatie voor de rondvraag:  

 Jan Kemink: de onderhoudsploeg heeft een jaar het onderhoud gedaan. Het 

loopt goed en de mensen leren elkaar steeds meer kennis. Dit is een 
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positieve ontwikkeling. Er is één ding dat tegenstaat. Er mag nog steeds op 

het park gerookt worden. Dit is in 2018 niet meer van deze tijd. Jan roept 

op tot een rookvrij park vanaf het hek (voorstel). 

 Monique Zwaagman: In de instructie voor de bardienst staat dat na 23.00 

uur niet meer geschonken wordt en dat de bar sluit. Wordt deze sluitingstijd 

ook naar alle leden gecommuniceerd? Mark Kleine geeft antwoord: 22.45 

uur geeft de barvrijwilliger aan dat de tap om 23.00 uur sluit. Communicatie 

hierover zal plaatsvinden via de nieuwsbrief en het bestuur zal ook nadenken 

over verdere communicatie.  

 
 

5. Samenstelling Bestuur 
 

Statutair aftredend en herkiesbaar: de penningmeester, op verzoek van Jan vooralsnog 

voor 1 jaar: Jan Heetebrij wordt herbenoemd (applaus). 

 

Mark Kleine heeft aangegeven dat hij per 31-12-2018 niet meer herkiesbaar is. 

 

Gerard van Duinen heeft tot en met 2017 jarenlang de ledenadministratie van de 

vereniging verzorgd. Daarnaar heeft Gerard jarenlang diverse functies bekleed. Vincent 

draagt de ALV daarom voor om Gerard tot Lid Van Verdienste te benoemen (applaus) en 

speldt Gerard de LVV-speld op. 

 

6. Stand van zaken padel 

 

Vincent licht de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van de padelbanen toe. Er is 

gestart met het ontmantelen van de tennisbanen. Qua financiering is er goedkeuring van 

Stichting Waarborgfonds Sport, overmorgen verwacht het bestuur goedkeuring van de 

Gemeente Hoogeveen voor de borgstelling. Tevens heeft de bank aangeven akkoord te 

gaan met de financiering.  

Week 13 is de streefdatum om de twee padelbanen gereed te hebben, dit is tijdens het 

Flextra toernooi. 

 

Sandra Overbeek vraagt of er een apart padellidmaatschap komt. Vincent antwoordt dat 

er geen apart lidmaatschap voor Padel komt. Er komt alleen een gecombineerd 

lidmaatschap voor zowel tennis als padel.  

 

7. Presentatie door Vrienden van TC de Weide 

 

Jack Schaart meldt dat de Vrienden van TC de Weide 5 jaren bestaat. Er zijn in deze jaren 

veel zaken gedaan, zoals het speeltoestel, de bank in de kantine, Tri-tennis, de renovatie 

van de tennismuur, diverse prijzen voor het tosstoernooi, ballen voor de tossavonden, 

netten voor de tenniskids, enzovoort. Jack doet een oproep aan de leden om leuke ideeën 

die de club extra cachet geven aan te geven. Het gaat om extra's voor de club, geen zaken 

die uit de reguliere begroting van onze club moeten komen. 

 

Daarbij geeft Jack aan dat het aantal leden nu 54 is. Daarmee is er nog plek voor 7 nieuwe 

leden. Jack doet een oproep dat nieuwe leden zich kunnen melden bij de commissie. 

 

Vanuit de leden komt het voorstel om een clubshirt mogelijk te maken of om een 

tegemoetkoming te doen in de kosten voor een dergelijk shirt. Dit is goed voor het 

uitdragen van de sport. Jack antwoordt dat dit een goed voorstel is. Jack stelt voor om met 

een uitgewerkt voorstel, inclusief een inventarisatie van de kosten, bij de commissie in te 

dienen. Daarna zal de commissie beslissen.  

Vincent voegt toe dat ook het bestuur bezig is met de uitwerking van het clubtenue en dat 

we teruggaan naar de ‘oude’ clubkleur: geel. 
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8. Financieel Jaarverslag 2017: toelichting penningmeester 
 

Jan Heetebrij ligt de verlies- en winstrekening van 2017 toe. Op grote lijnen zijn de totale 

opbrengsten € 200 hoger dan begroot, dat is prima. De totale kosten zijn € 300 hoger dan 

begroot. Dit is niet iets om wakker van te liggen. Onderaan de streep staan zwarte cijfers, 

waardoor de penningmeester tevreden is. Meer in detail: 

 Bij de opbrengsten staat de bijdrage van de Gemeente Hoogeveen voor padel. 

 Er waren plannen om de reclamezuil te liquideren. Echter de sponsorcommissie is 

bezig geweest om er nieuw leven in te blazen, met onder andere LED-verlichting. 

De afschrijving van deze investering is 10 jaren. 

 Kantine: er is een AED kast aangeschaft. De afschrijving is 2 jaren. 

 Rest van de inventaris: de sponsorcommissie is actief geweest met de aankoop van 

nieuwe sponsorborden. Hier tegenover staan ook sponsorcontracten voor 3 jaren. 

 Beheerskosten: het onderhoud van de banen en de verlichting was duurder, onder 

andere door de aankoop van nieuwe netten. 

 Onderhoud gebouwen: Er is € 900 meer uitgegeven als gevolg van storingen, zoals 

van de CV-ketel en de verstopping van het riool. 

 Wel is gelukt om € 5.000 te doteren voor de voorziening onderhoud. 

 De uitgaven voor de kantine zijn hoger door het contract van de kassa en het 

pinapparaat inclusief de kosten voor de betalingen. Dit is circa €1.000 per jaar.  

 Onderhoud inventaris: het onderhoud van de keuken en de reparatie van de 

vaatwasser heeft € 200 gekost. 

 

Jan vindt dat het financieel netjes gedaan is dit jaar en is verguld dat we € 5.000 hebben 

kunne doteren.  

 

De Balans per 31 december 2017 laat zien dat de voorziening met € 5.000 gegroeid is naar 

€10.000. 

 

9. Verslag Kascommissie (Bert Luchies en Niek Pothof) 

 

De kascommissie leest een verklaring voor. Ze geven aan dat Jan alles prima voor elkaar 

heeft en er geen speld tussen te krijgen is. De kascommissie is van mening dat de 

getoonde en onderzochte stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het 

bestuur en toestand van de vereniging en verzoekt de ALV daarmee de penningmeester 

i.c. het bestuur decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde financiële beleid 

(applaus). 

 

10. Benoeming kascommissie ALV 2019 

 

Bert treedt volgens schema terug, tijdens de vergadering geeft Manon Regnerie aan wel 

in de nieuwe kascommissie zitting te willen nemen.  

Daarmee vormen Niek Pothof en Manon Regnerie de Kascommissie 2018. 

 

11. Begroting 2018  

 

Jan licht de begroting 2018 toe. De aandachtspunten: 

 De begrote contributie-inkomsten zijn verhoogd vanwege de 20 begrote nieuwe 

leden voor padel. 

 De sponsorcommissie heeft het het afgelopen jaar perfect gedaan (€ 3.000 

hoger). Dat moest ook wel omdat de kantineopbrengsten € 3.000 lager waren. 

Voor 2018 wordt het bedrag gehandhaafd.  

 Voor 2018 worden lagere lasten voor beheers- en huisvestingskosten begroot dan 

voor 2017. 

 De rentelasten en aflossing voor padel zijn toegevoegd. 
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 Onderaan de streep worden nog steeds zwarte cijfers begroot: € 35. 

 Echter, helaas lukt het niet om in 2018 € 5.000 te doteren. Wel is in de begroting 

afschrijving, rente en aflossing opgenomen, zodat we over een x aantal jaren 

vermogen hebben om de padelbanen te kunnen vervangen.  

 

Vanuit de leden komt de vraag of de prijs van de koffie marktconform is? Of kan dat 

omhoog? Jan antwoordt dat hij een to-do briefje heeft en zeer waarschijnlijk gaat hij 

voorstellen om enkele prijzen te verhogen. Dit zal zeker gelden voor het speciaalbier. We 

streven naar een inslagpercentage van 50%. Dit lukt nu niet. 

 

De ALV gaat akkoord met de door de penningmeester opgestelde Begroting 2018. 

(applaus). 

 

 

12. Rondvraag 

 

Het bestuur antwoordt op de bij agendapunt 3 genoteerde vraag van Jan Kemink. Het 

bestuur kan instemmen met een de wens voor een rookvrij sportpark, mits de leden 

akkoord zijn. Ook zal Vincent het beleid omtrent een rookvrij sportpark toetsen bij de 

Gemeente Hoogeveen. De leden vinden dit goed.  

 

Vincent geeft aan dat er nieuwe vrijwilligers nodig zijn voor de volgende commissies: 

jeugdcommissie, toernooicommissie/technische commissie en sponsorcommissie. Hij roept 

de leden op zich te melden als ze interesse hebben. 

 

Om 21.20 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezige 

leden voor ieders aanwezigheid en inbreng. Hij nodigt alle leden uit om padel uit te 

proberen en mee te doen aan de clinics. 

 

 

 
Marijke Baggelaar 
Secretaris 

 


