Algemene Ledenvergadering
NOTULEN
Datum:
Aanwezig bestuur:

25 januari 2021
Paul Huijbers, Twan van Gerwen, Willem Oosterbosch en Karin Huijbers

Aanwezige leden:

Afgemelde leden:

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening door de voorzitter
Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 27-01-2020
Activiteiten 2020 – 2021
Financieel overzicht 2020
Verslag kascommissie (Arjan Klessens en John van Gerwen)
Decharge verlening aan het bestuur voor 2020
Verkiezing kascommissielid
Begroting 2021
PAUZE

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vastlegging contributie 2022
Bestuursverkiezing
Klusjesdag 2021
IVA certificaat
BBQ Toernooi
Mededelingen
Rondvraag
Sluiting

1) Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom tijdens deze eerste digitale
ledenvergadering. De ledenvergadering vindt digitaal plaats in verband met het Corona-maatregelen.
2) Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 27 januari 2020
De notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld.
3) Activiteiten 2020 – 2021
Twan van Gerwen licht de activiteiten van 2020 toe en bespreekt de plannen voor 2021.
Zie onderstaand overzicht m.b.t. de activiteiten van 2020 en 2021:
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4) Financieel overzicht 2020
Willem Oosterbosch legt verantwoording af m.b.t. de baten en lasten en de balans.
De tennisvereniging is een financieel gezonde vereniging. Het volledige jaarverslag inclusief de
financiën, is naar de bestuursleden en naar de kascommissieleden gestuurd. Als bijlage was het
jaarverslag toegevoegd bij de uitnodiging van de ALV, maar het financieel gedeelte en de
vertrouwelijk gedeeltes zijn daar weggelaten.
5) Verslag kascommissie
Belang van de controle:
De controle is een serieuze vertrouwenszaak;
De controle is zowel in het belang van de vereniging als van het bestuur zelf;
Het bestuur legt rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid;
Het bestuur heeft er recht op, dat hierover een goed- of afkeuring door de vergadering wordt
uitgesproken;
De leden hebben er recht op dat wordt gecontroleerd of de financiële cijfers correct zijn maar
ook dat het door het bestuur gevoerde beleid aan de gestelde eisen voldoet.
De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de
penningmeester. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële
beleid. Ook kan de commissie vooraf aan een periode de begroting controleren.
Om uit te sluiten dat de penningmeester de vereniging verlaat zonder degelijke financiële documenten
achter zich te laten, waardoor de vereniging later in de problemen zou kunnen komen, wordt in de
statuten vaak geëist dat de penningmeester pas gedechargeerd mag worden wanneer de
kascommissie tijdens de ALV heeft kenbaar gemaakt de jaarrekening goed te keuren. Het is
overigens een misverstand dat de decharge verleend wordt aan de penningmeester. De kascommissie
adviseert de ALV wel of niet decharge te verlenen aan het gehele bestuur, en niet alleen aan de
penningmeester. Men noemt het controleren van de financiële documenten door de kascommissie
een kascontrole.
Arjan Klessens en John van Gerwen vormden de kascommissie 2020. Arjan doet verslag van de
kascontrole: “Het financieel verslag ziet er netjes en duidelijk uit. Er was een duidelijke uitleg en de
administratie was overzichtelijk”.
Samengevat heeft de kascommissie de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting over
2020 akkoord bevonden.
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6) Decharge verlening aan het bestuur voor 2020
De jaarrekening van 2020 wordt goedgekeurd en de algemene ledenvergadering verleent decharge
aan het bestuur. Dit betekent dat de vergadering zijn goedkeuring geeft aan de bestuurders over het
gevoerde financiële beleid van het afgelopen boekjaar en de bestuurders van alle verdere navraag en
verantwoording bevrijdt.
7) Verkiezing kascommissielid
Daar John van Gerwen er twee termijnen op heeft zitten, neemt Sientje Lunenburg plaats in de
kascommissie. Arjan Klessens blijft in de kascommissie voor de tweede termijn.
8) Begroting 2021
Willem Oosterbosch neemt de begroting voor 2021 globaal door:
Contributie opbrengsten zijn op basis van het ledenaantal per 1-1-2021 en de contributie
per lid.
De inkomsten en uitgaven van de kantine zijn gebaseerd op een inschatting van de periode
dat de kantine geopend zal zijn. Deze inschatting is onderhevig aan de ontwikkelingen van
het Corona-virus.
De begrote uitgaven voor het onderhoud van de tennisbanen is lager dan in 2020 doordat
in 2021 geen groot onderhoud plaats zal vinden.
De begrote uitgaven voor het gas, water en elektriciteit is gebaseerd op de verwachting dat
in 2021 meer gespeeld zal worden dan in 2020, met inachtneming van de teruggave als
gevolg van de afrekening over 2020.
De begroting is conservatief evenals voorgaand jaar.
9) Vastleggen Contributie 2022
Deze contributie blijft voor komend jaar ongewijzigd.
De kantineprijzen blijven gelijk aan 2020. Al vele jaren ongewijzigd.
10) Bestuursverkiezing
Paul bedankt alle vrijwilligers voor de werkzaamheden van het afgelopen jaar.
Voor komend jaar staan er verschillende vacatures open om het huidige bestuur te ondersteunen in
zaken waar het huidige bestuur niet aan toekomt.
Er is nog een vacature om het huidige bestuur te versterken.
11) Klusjesdag 2021 (NLDOET – 13 maart)
De klusjesdag vindt plaats op 13 maart 2021 van 9.00 – 12.00.
Klusjes: Tennispark zomerklaar maken, beuken vervangen, bankjes schoonmaken, park onkruid
vrijmaken, plantsoen renoveren, bloembakken vullen, afvalbakken “tennisballen” schoonmaken,
etc. We hebben bij NLDoet de aanvraag staan voor de maximale vergoeding van € 350,-.
12) IVA certificaten
IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) certificaat: Iedereen die meedoet aan de interne en/of
externe competitie is verplicht om kantinedienst te draaien. Dit betekent ook dat men verplicht is om
het IVA certificaat te behalen. Men kan niet meer aan de interne competitie deelnemen indien men
geen certificaat heeft ingeleverd.
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13) BBQ-Toernooi
In de zomer van 2021 wordt dit georganiseerd wanneer de Corona maatregelen dit toelaten. Het BBQ
toernooi wil het bestuur open gaan stellen voor niet leden, om zo leden te werven. Hoe dit er verder
uit gaan zien, wordt ter zijner tijd gecommuniceerd.
14) Mededelingen
Ledenpasjes zijn 2 jaar geldig;
Ledenpasjes afhalen tijdens klusjesdag.
Aanmelden Interne Zomercompetitie voor 5 februari;
Let op: Indien men de baanverlichting uitschakelt kan men de eerst 15 minuten deze niet
opnieuw aan zetten! Goed idee om er een bordje bij te hangen.
Wijzigingen m.b.t. adres, banknummer en emailadressen s.v.p. tijdig doorgeven via
demeppers@hotmail.com;
Twan is de contactpersoon binnen de vereniging voor de opvang van nieuwe leden.
De vacaturelijst voor functies komt te hangen in de kantine. Bij interesse, kun je je
aanmelden bij het bestuur.
15) Rondvraag
Cor Tholen: Informatie gedeeld over Kern met Pit.
Cor Tholen: Wordt het tennispark gerenoveerd? Deze wordt voorlopig niet gerenoveerd. Zo als het er
nu uitziet staat onze accommodatie in 2024 op de planning.
Hans Vrijsen: De tennisleraar zou nog een woordje doen, klopt dat? Deze zou in eerste instantie
aansluiten, maar had deze avond tennislessen gepland staan.
16) Sluiting
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid op de ALV en sluit de vergadering.
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