Notulen Algemene Ledenvergadering TVK - Definitief
Datum
Locatie
Aanwezig namens Bestuur

: 12 maart 2018
: TVK
: Peter Janmaat, Esther Maas, Lennart Dick, Rob de Jong, Karin van Staveren, Dre
Maas, Cindy Koens
Afwezig namens Bestuur
:
Aanwezige leden
: 62 leden
Afwezige leden met kennisgeving : 13

1) OPENING
Namens het bestuur opent de Voorzitter om 20.15 uur de Algemene Leden Vergadering en heet de 62
aanwezige van harte welkom. Het quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen is behaald.
Dit jaar hebben wij als gastspreker de heer Serge Bos van Rekre Sport uitgenodigd.
2) Gastspreker Serge Bos van Rekre Sport
De heer Serge Bos geeft een presentatie over Padel. Hierin legt hij de spelregels uit, laat het te
gebruiken racket en ballen zien. Geeft informatie over de baan, wat is er nodig om een baan aan te
leggen, welke ondergrond wordt er gebruikt. Laat dit via foto’s en tekeningen zien. Kosten komen zo
tussen de € 40.000 en € 45.000 per baan. Hij gaf aan dat dit voor de ledenwerving een positief punt
zou kunnen zijn. Verder heeft hij aantal vragen van de leden beantwoord. En er is besloten dat we
gaan kijken of we iets voor de leden kunnen organiseren om Padel bij een andere club uit te proberen.
3) MEDEDELINGEN
 Het bestuur heeft 13 officiële afmeldingen mogen ontvangen.
 Aanpassing speeltijd bij 3 spelers. Was 30 minuten is nu 45 minuten;
 Verzoek gegevens bij wijziging (NAW, bank en email adres) door te geven aan de
ledenadministratie (email: Ledenadministratie@tvkudelstaart.nl). Indien emailadres incorrect is
krijg je problemen met het niet ontvangen van de bardienstherinneringen en onze
nieuwsbrieven;
 Er zal een AED herhalingscursus worden georganiseerd. Tevens een cursus voor diegene die nog
geen AED cursus eerder heeft gevolgd. Data volgt. Indien interesse aanmelden bij
info@tvkudelstaart.nl. Cindy zal contactpersoon zijn;
 Nieuwe website zal live gaan in voorjaar van 2018;
 Nieuwe bardienstplanningsmodule via KNLTB.club. Heeft wat opstart problemen gehad. Zijn nu
opgelost.
 Vacatures: Penningmeester, Assistent Penningmeester, lid voor de communicatie commissie en
leden voor de PR commissie.
 Barkaarten niet meer te koop miv nieuwe seizoen. Oude kaarten kunnen tijdens seizoen 2018
nog worden gebruikt. Krijgen eind Maart een lezer aan de kassa waarmee je je KNLTB pas kan
opwaarderen met een bedrag en hier de consumpties mee kan betalen. Dit vervangt de
barkaarten! Het is dan ook alleen nog mogelijk om te betalen via pin of KNLTB club pas.
Opwaardering KNLTB club pas gaat via pin.
 Contributieverhoging € 2.50; SR wordt € 115.00 en JR wordt € 72,50
 20 April speciale kienavond georganiseerd door Supportersvereniging. Prijs per boekje is € 20,- en
75% hiervan wordt overgemaakt aan uw vereniging. Bij aankoop van uw boekje kiest u uw




vereniging. Supportersvereniging maakt aansluitend aan deze avond het bedrag over naar de
door u gekozen vereniging. Ga daar allen heen en speel voor TVK!
Nieuwe commissie opgericht die Tennis 4 live gaan organiseren. Het doel is geld op te halen voor
kankeronderzoek samen met leden en hun familie, vrienden en collega’s.
Nieuwe sponsor Tennis Direct voor kleding en bonnen. Ieder lid krijgt een voucher voor een
korting van € 10.00 per lid/per seizoen. Deze vouchers volgen spoedig.

4) INGEKOMEN STUKKEN
Door Arthur Bon is er aangevraagd of we een legionella test kunnen uitvoeren. De douches worden
weinig gebruikt en zijn lauw waardoor een aantal leden bang zijn voor legionella. Deze extra test zal in
maart plaats vinden. Aangegeven dat deze test al jaarlijks plaats vindt.
5) VASTSTELLEN NOTULEN ALV d.d. 21 maart 2017
De notulen van de ALV 2017 worden door de aanwezige leden goedgekeurd.
6) JAARVERSLAGEN COMMISSIES 2017
 Voorjaarscompetitie: totaal 26 seniorenteams, 17 teams op de zaterdag, 3 teams op de zondag, 2
teams op de dinsdag en nieuw dit jaar 4 teams op de donderdagavond. Dit is een nieuwe
competitiesoort namelijk de 8&9 competitie. In het leven geblazen voor de beginnende tennisser, om
op deze manier in contact te komen met wedstrijdtennis. De speelsters die hieraan hebben
deelgenomen waren erg enthousiast.
De volgende teams zijn dit jaar kampioen geworden:
o Zaterdag heren 1 (captain Jordi Janmaat)
o Zaterdag heren 2 (captain Arthur Kramer)
Op Zondag 4 juni is de voorjaarscompetitie met een groot aantal deelnemers afgesloten met een
gezellige pizza avond.
 Najaarscompetitie: Een geslaagde en gezellige najaarscompetitie werd er gespeeld door wederom een
aantal van maar liefst 20 teams van TVK. Een wat nattere editie als wat we gewend waren, maar dat
mocht de pret niet drukken. Er zijn 3 teams kampioen geworden:
o Vrijdagavond heren dubbel 35+ team 1 (captain Arjan van Klaveren)
o Zaterdag dames 17+ team (captain Renata Pieterse)
o Zaterdag heren dubbel 17+ team (captain Lennart Dick)
 Clubkampioenschappen:In de laatste 2 weken van augustus zijn de clubkampioenschappen geweest.
Doordat de gehele periode in de schoolvakantie viel, waren er aanmerkelijk minder deelnemers. Dat is
natuurlijk besproken in de evaluatie. Aangezien elke verplaatsing naar weken in september, inhoudt
dat er speeldagen gaan samenvallen met andere Aalsmeerse activiteiten en/of start van de
najaarscompetitie, is besloten om niet van de vastgestelde periode af te wijken. Immers, 4 jaar lang
dik 300 deelnemers en 2 jaar lang 250 deelnemers lijkt dan wel weinig, maar we weten ook dat zelfs
dat aantal deelnemers in veel gevallen, vele malen groter is dan bij andere verenigingen. Dus slecht
doen we het TVK zeker niet. Doordat er minder deelnemers waren konden we wel deelnemers wat
meer tegemoetkomen als andere jaren. Zo werd het startweekend niet gespeeld en werden de eerste
speelweek geen wedstrijden gepland voor de ronde van 21.30 uur. De jeugd heeft alleen in de 2e
week gespeeld. Uiteindelijk hebben we een mooi toernooi gespeeld waarbij we op 1 avond naar
binnen hebben moeten vluchten. De keuze voor een pizza-avond i.p.v. de traditionele barbecue, bleek
een schot in de roos. Het finaleweekend was opnieuw super en op een vol terras werden onder een
mooi zonnetje de prijswinnaars gehuldigd. Graag zien we u allemaal weer terug in de laatste 2 weken
van augustus.



Open Toernooi: Bij het open dubbeltoernooi 2017 van tennisvereniging Kudelstaart was het motto:
HOLLANDSE ZOMER. Bij aankomst op de thuishaven van tennisvereniging Kudelstaart, kon iedereen
getuige zijn van een weer werkelijk fantastische aankleding van het tennispark met allerlei attributen,





die alleen maar raakvlakken hadden met dit motto in combinatie met de altijd weer overweldigende
bloemenpracht. Bij deze 24e editie wisten ruim 400 personen de weg naar ons tennispark te vinden,
hetgeen resulteerde in ongeveer 300 wedstrijden. Veel wedstrijden waren uitermate spannend,
getuige het grote aantal 3-setters en op gezette tijden was er echt veel publiek.
Er werd elke dag weer gretig gebruik gemaakt van de door diverse koks bereide maaltijden en ook de
natjes waren weer volop in trek. Hierdoor ontstond gedurende dit 9 dagen durende evenement een
uitermate gezellige sfeer rond de 7 banen, die TVK rijk is. Het humeur van de weergoden liet helaas
vooral aan het eind van het toernooi nogal te wensen over, wat resulteerde in enorme regenval
gedurende het finale-weekend en die regelval was vooral in de vooravond op zaterdag dusdanig, dat
een aantal personen in een bootje is gestapt om vervolgens al roeiend lekker over de banen te varen
(zo zie je maar weer, ieder nadeel heeft z’n voordeel). Vanwege deze natte ellende werden de op
zaterdagavond geplande partijen doorgeschoven naar de zondag, waardoor het programma op die dag
opeens wel een soort van vol werd, maar na het traditionele finalisten-ontbijt en de helaas ook weer
op zondagochtend aanwezige regenval, werd na het spelen van nog een aantal halve finales toch om
ongeveer 13.00 uur gestart met het afwerken van alle geplande finales. Kortom, weer een open
toernooi, waarop door iedereen met trots kan worden teruggekeken, waarbij weer veel TVK-ers in
diverse finales stonden, zowel winnend als verliezend.
Kantinecommissie: Het is weer zover er is weer een jaar voorbijgevlogen in het ge-update clubhuis
met nieuwe indeling achter de bar die heel goed voldoet. Alles is weer goed verlopen, mede dankzij de
vele vrijwilligers (denk aan bv de extra handjes bij het open toernooi en iedereen die bardienst
gedraaid hebben). Ook dit jaar hebben weer er een aantal leden weekcoördinatie van de commissie
overgenomen wat prima gewerkt heeft. Dank hiervoor. We zullen diegene voor het komende seizoen
ook weer benaderen en denkt je dat lijkt mij ook wel wat, dan horen wij dat graag.
Dat ieder lid van 21 jaar en ouder verplicht is bardienst te draaien is bij iedereen bekend en het gaat
ook heel goed. We hebben eigenlijk geen grote problemen gehad. Waar we uiteraard heel blij mee
zijn, is het nieuwe kassa systeem deze is al aardig ingeburgerd en werkt naar behoren. Voor 2018
hebben we het aantal bardienstverplichtingen terug kunnen brengen van 3 naar 1 of 2 door voor alle
inhaaldagen van de competitie niemand meer in te plannen (deze diensten hoeven dan ook niet meer
afgebeld te worden als er niets in gehaald hoeft te worden). Last but not least iedereen van de
commissie en ook de vele vrijwilligers met het open toernooi weer hartelijk bedankt en op naar het
nieuwe seizoen.
Jeugdcommissie: 2017 was voor de Jeugdcommissie weer een enerverend jaar. Met een volle
activiteitenkalender hadden we weer onze handen vol. Gelukkig kunnen we concluderen dat de
nationale neerwaartse trend wat jeugdleden betreft, nog niet echt bij onze vereniging heeft
toegeslagen. We zien wel dat het aantal oudere, en vooral actieve jeugdleden, afneemt.
Daartegenover staat wel dat er een nieuwe lichting met jonge kids eraan zit te komen dus dat is een
positief beeld voor de komende jaren. Ook binnen de Jeugdcommissie lijkt iedereen het naar zijn zin te
hebben, of doet iedereen in ieder geval ontzettend goed alsof, want de stabiele groep van 8 personen
is sinds een aantal jaren nog steeds ongewijzigd. Er werd weer genoeg georganiseerd waarbij de
nodige handen uit de mouwen werden gestoken. Een beknopt overzicht van de meest
noemenswaardige activiteiten.
o Competitie: Bij de Voorjaarscompetitie, maar nog meer bij de najaarsvariant, was het mooi om te
zien dat het aantal deelnemers ten opzichte van het vorige jaar was gegroeid. We hadden dus
een stuk meer deelnemers in het najaar dan in het voorjaar, waaruit blijkt dat wat het jaar
daarvoor begon als een “uitprobeersel” een schot in de roos bleek te zijn. Vooral de jonge jeugd
voelde er wel wat voor om de strijd met andere verenigingen aan te gaan. Het “Tenniskids” –
concept lijkt z’n vruchten af te werpen. Met vooral de nadruk op spelenderwijs tennissen en
minder de nadruk op het competitieve aspect, lijkt dit bij de kids aan te slaan. Ook mede dankzij
Mark en Wim die hun lessen zoveel mogelijk volgens deze richtlijnen inrichten.
o Kamp: Vorig jaar was er echter geen competitie uitje, want het was het jaar van het kamp.
61 stuiterballen verbleven 30jun, + 1 en 2 Juli op ons park. De een met een eenvoudig
zelfopblaasbaar matje van een paar centimeter dik, tot aan deelnemers met een heus veldbed en
een kingsize Curver bak vol met kleding. Wellicht moeten we volgend jaar toch een iets grotere
tent…



Het thema van dit jaar: “Ik hou van Holland”. En dat betekende dus sjoelen, midgetgolfen en
andere Oud Hollandse spellen op de Vrijdagavond. De Zaterdag stond in het teken van zeilles bij
de zeilschool in Aalsmeer. Waar maar weinigen het verschil wisten tussen stuurboord en
bakboord, kwamen ze als volleerde zeilers terug. ‘s Avonds werd er “Levend Vier op een Rij”
gespeeld, met als ultieme opdracht “breng drie levende dieren naar de kampleiding”, wat tot
grote stress en hilariteit zorgde. Maar goed dat Ernest niet even een kijkje kwam nemen met z’n
hondje. Geen idee hoe het met het arme beestje geëindigd zou zijn… De Zondag was
gereserveerd voor een heuse cupcakewedstrijd, waarna de 61 stuiterballen als makke lammetjes
huiswaarts keerden. De 8e editie was weer een zeer geslaagde!
o Ouder Kind Toernooi: Ook het Ouder-kind toernooi is weer perfect verlopen. Dit evenement doet
het toch altijd goed onder onze jeugd. Ook dit jaar weer veel inschrijvingen waarbij veel
enthousiaste jongens en meisjes, en wat minder enthousiaste vaders/moeders en “leenouders”
de onderlinge strijd met elkaar wilden aangaan. En met de huidige aanwas aan jonge jeugd
hopen we dat de lijn zich voorttrekt de komende jaren, en hopelijk zelfs iets zal stijgen.
o De Jeugd Sportpas (JSP): TVK heeft ook dit jaar weer meegedaan aan De Jeugd Sportpas. Dit is
een initiatief om kinderen laagdrempelig kennis te laten maken met verschillende sporten. Voor
een klein bedrag kunnen ze zich via hun basisschool aanmelden en een paar lessen nemen bij een
sportvereniging naar keuze. Een paar keer zijn er kennismakingslessen georganiseerd waarbij er
toch een hoop animo was en waarbij we dus hopen dat hier nieuwe leden uit voortvloeien.
o WJK: Helaas moeten we bekennen dat het WJK in enigszins zwaar weer verkeert. Ondanks het
groeiende animo in de afgelopen jaren, was het in 2017 best teleurstellend. Er waren te weinig
inschrijvingen om er echt een toernooi van te kunnen maken, waardoor we genoodzaakt waren
om te besluiten om het geen doorgang te laten vinden. Tevens zorgen schuivingen binnen de
jeugdcommissies van de andere verenigingen ervoor dat het lastig is om de nodige schouders
onder dit evenement te krijgen, waardoor er ook dit jaar geen WJK zal zijn. Er zal later dit jaar
nagedacht gaan worden over een andere invulling van het toernooi met de hoop om dit
jeugdevenement een nieuwe impuls te kunnen geven zodat het niet definitief van de kalender
gehaald hoeft te worden.
o JOGG: Karin en Dré zijn, samen met de kantinecommissie, druk bezig geweest om van TVK een
meer gezonde vereniging te maken als we kijken naar het aangeboden assortiment. Dit alles
werd gevolgd volgens het beleid van het JOGG, dat staat voor Jeugd Op Gezond Gewicht. Het
gaat er vooral om de jeugd en de ouders bewuster te maken van het gebruik van gezondere
producten. Waar er voorheen tijdens jeugdactiviteiten een schaal met snoep werd neergezet, is
dit nu vervangen door een schaal met vers fruit en bekertjes water. Tevens zijn er gezondere
producten toegevoegd zoals energierepen en minder zoete sportdranken. Tot slot is er een extra
waterkraan aangelegd, wat uiteindelijk resulteerde in een zilveren certificaat en zijn we de eerste
sportvereniging in de regio die zich heeft aangesloten bij dit beleid en daarvoor de nodige
erkenning heeft ontvangen.
Korte vooruitblik: Uiteraard blijven we creatief nadenken over wat er anders of beter kan. Wat
kunnen we toevoegen, of wat kunnen we anders doen. We hebben bijvoorbeeld ingezien dat, na
verwoede pogingen, het tossen voor de jeugd niet aanslaat. Dus daar zijn we voorlopig mee gestopt.
Zoals al aangegeven wordt er nagedacht over een vernieuwde vorm van het WJK. Ook zijn er ideeën
om het Openingstoernooi een andere invulling te gaan geven, en ook om het Afsluitingstoernooi
anders te gaan doen (Bijvoorbeeld gekoppeld aan Sinterklaas). Tezamen kunnen we zeker concluderen
dat 2017 een zeer geslaagd jaar was voor de jeugd en de JC. Met frisse moed gaan we dan ook het
nieuwe tennisjaar in!
Communicatiecommissie: 2017 was voor de redactie een jaar waarin we weer hard hebben gewerkt
aan nieuwe artikelen en aan de opmaak van de Smash. We krijgen nog steeds veel positieve reacties
en complimenten waar we als redactie erg blij mee zijn. Ook dit jaar voor de redactie geen
zomervakantie want het ‘Open toernooi Boekje’ wordt elk jaar in de zomervakantie gemaakt. 500
exemplaren hebben hun weg weer gevonden naar alle deelnemers van het Open Toernooi. 2017 is het
jaar waarin Eva als nieuwe voorzitter in het team is gekomen en helaas Gabriëlle ons heeft verlaten.
Ook is Desiree ons team komen versterken. Met haar mooie foto’s en bijdrage belooft het wat moois
voor de komende smashes. Ook krijgen we nog steeds veel complimenten, hij blijft overzichtelijk en





iedereen die wat aan wil dragen weten ons wel te vinden. Ook dit jaar willen we ze weer bedanken, de
bezorgers: ze staan nergens genoemd maar horen wel degelijk bij de commissie, want waar waren we
zonder deze enthousiaste mensen die er 4 keer per jaar voor zorgen dat de Smash bij iedereen in de
bus ligt. Chapeau!! Ook wil ik Louise en Antoinette heel erg bedanken voor hun toevoeging. Zij zijn snel
en vaak bereikbaar en zetten zich voor de volle 100% in! Zowel op social media, de smash als de
nieuwsbrieven die verzonden moeten worden.
Accommodatie Commissie: Het park en de begroeiing er omheen liggen er mooi bij. Ook mede dankzij
de hoveniers van Michel Pos. Het eerste jaar met de nieuwe kantine is goed verlopen. Alles werkt
goed achter de bar en de routing en indeling zijn verbeterd. Momenteel wordt er door de pimp-up 2
nagedacht over de herinrichting van het terras want het meubilair is ook daar inmiddels aan
vervanging toe. De banen zijn onlangs door Rekre sport bekeken en er zijn diverse metingen verricht.
Hieruit bleek dat de banen nog in goede staat zijn en nog niet te hoeven worden vervangen. We zullen
dit nu jaarlijks blijven doen en er wordt ondertussen wel nagedacht over wat er in de toekomst moet
gaan gebeuren aan de banen en het hekwerk. Het hekwerk wordt tegenwoordig bijgehouden door de
firma Soest hekwerken. Als compliment kregen wij dat we als één van de weinige verenigingen de
doeken in de winter verwijderen. Dit scheelt een hoop schade en dus reparaties en kosten. Volgende
week zullen we met nog een aantal vrijwilligers de doeken weer ophangen en zal het park weer gereed
worden gemaakt voor de eerste competitiewedstrijden en tennis-kids dagen enzovoort. Als laatste wil
ik Bas Noordermeer welkom heten bij de commissie. Hij heeft zich sinds vorige maand bij ons gevoegd.
Recreatie Commissie: Al jarenlang organiseert de Recreatiecommissie een aantal gezelligheidstoernooien per jaar. We doen dat met heel veel plezier en de voorbereidingen zijn al bijna net zo leuk
als de toernooien zelf. Afgelopen jaar hebben we een enquête gehouden en dat was erg zinnig, we
hebben een goed beeld gekregen wat onze leden leuk vinden. De wensen en tips worden dit jaar
ingepast in de organisatie. Voor 2018 staan er twee toernooien op de agenda 24 maart en 11
november.

7) JAARVERSLAG PENNINGMEESTER
Rob geeft uitleg over de financiën via een presentatie en aanwezigen hebben tevens een kopie
uitgedeeld gekregen.
Aan de hand van de uitgedeelde balans en verlies- & winstrekening doet de
Penningmeester verslag over het (boek)jaar 2017.
Vaste activa wat teruggelopen van € 155.719 naar € 132.679. Dit heeft te maken met verbouwing van
de kantine (afgeboekt in (boek)jaar 2017). Overige vorderingen zijn lager dan in 2016. Dit heeft te
maken met het feit dat de grotere debiteuren (sponsors December) in januari 2018 worden geboekt.
De ALV heeft geen vragen/opmerkingen over de financiële verslaglegging en gaat met het voorstel
akkoord. De Voorzitter dankt de Penningmeester voor het opstellen/uitwerken/presenteren van de
mooie financiële resultaten.
8) VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE
Namens de Kascontole (bestaande uit de dames Gea Venema en Lisette Wesselius) doet Gea Venema
verslag over de controle op de financiële administratie. Zij waren zeer tevreden over het financiële
verslag. Deze zag er prima verzorgd en overzichtelijk uit. Zij hebben geen onvolkomenheden
geconstateerd en hebben het jaarverslag akkoord bevonden en adviseren daarom aan de algemene
leden vergadering om de penningmeester en het Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde
financiële beleid over 2017. De ALV neemt het advies van de kascontrole over.
9) VASTSTELLING KASCONTROLE COMMISSIE
Gea Venema treedt af en Antoinette Wijnands stelt zich weer verkiesbaar en wordt unaniem gekozen.
Zij zal samen met Lisette Wesselius de kascontrole commissie vormen voor het boekjaar 2018.
10) DECHARGE BESTUUR
Het Bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. De voorzitter bedankt
beiden voor hun werkzaamheden.

11) VASTSTELLEN BEGROTING 2018
De penningmeester licht de begroting voor 2018 toe. Tevens geeft hij uitleg via een filmpje over de
invoering van de cashless module op ons kassa systeem. Het wordt mogelijk om een bedrag op je
KNLTB pas te storten en hiermee de consumpties te betalen. Meer betaalgemak.
De ALV gaat akkoord met de begroting voor 2018.
12) BESTUUR MUTATIES
Volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar: Dre Maas, Esther Maas en Karin van Staveren.
Ons bestuurslid, Rob de Jong is aftredend en niet herkiesbaar. Het Bestuur is hard op zoek naar een
vervanger.
Het Bestuur brengt de benoemingen in stemming. De herkiesbare bestuursleden worden gekozen met
algemene stemmen.
13) COMMISSIEMUTATIES
Aftredende commissieleden:
 Gabrielle van Leeuwen, lid Communicatie commissie, niet herkiesbaar.
 Janny van de Vliet, lid PR Commissie, niet herkiesbaar.
 Caroline Alders, lid PR Commissie, niet herkiesbaar
Nieuwe commissie leden
 Jos Noorman, lid Toss commissie
 Desiree Vreken, lid Communicatie commissie
 Bas Noordermeer, lid Accommodatie commissie
14) RONDVRAAG
 Arthur Bon: Brengt even onder de aandacht bij de aanwezige leden dat er op 24/03 een
gezelligheidstoernooitje wordt georganiseerd. En dat de inschrijflijst in de kantine hangt.
 Linda Janmaat: vraag aan technische commissie; Er is op donderdag toss avond en de 8/9
competitie en daarnaast wordt er op 2 banen les gegeven. In 2017 kwamen ze vaak al in de knel
met baan beschikbaarheid. Nu in 2018, in het kader van de ledenwerving, mogen er personen
mee spelen (tot een maximum van 2 keer) om kennis te maken met het spelletje tennis en onze
club. Deze personen zullen meedraaien in de toss als zij al wat tennis ervaring hebben. Indien zij
nog geen tenniservaring hebben zullen Renata Pieterse en Dave Stokman deze personen onder
hun hoede nemen en op een aparte baan uitleg geven over het spel en wat balletjes aanspelen.
Dit kan inhouden dat dit nog meer problemen kan opleveren m.b.t. beschikbaarheid banen.
Esther Maas geeft aan dat de 8/9 competitie teams van 3 teams naar 1 is gegaan. De andere 2
teams zijn doorgeschoven naar het weekend. Dit team speelt 3 keer thuis en zij zal de data aan
de recreatie commissie doorgeven.
 Ton Boerlage: vindt dat we wat ruimer en soepeler met de regels moeten omgaan m.b.t. de
personen die niet lid zijn van TVK en meer dan 2 keer kunnen meespelen tijdens de toss avond.
Bestuur geeft aan dat ze hierover hebben nagedacht en 2 keer voldoende vinden om bv te
voorkomen dat iemand aantal keren in de zomer speelt en vervolgend niet lid wordt.
 Ageeth Spaargaren: Aantal jeugd leden loopt terug. Misschien een idee om de scholen meer te
betrekken en bv onder begeleiding van de ouders de banen overdag te laten gebruiken? Renata
Pieterse geeft aan dit een prima idee te vinden en zal zich hier mee bezig gaan houden.
 Dick Venema: De plekjes om een reclame bord op ons tennispark te plaatsen zit zo goed als vol.
Hoe wil het Bestuur met eventueel nieuwe aanbieders omgaan? En kunnen we eventueel via
reclameborden de padelbaan sponsoren? Over de padelbaan is nog niet over nagedacht. Bestuur
wil eerst onderzoeken hoe de leden tegenover Padel staan en of er genoeg animo is om zo’n
baan aan te leggen. De aantal plekken om reclame borden te plaatsen raken inderdaad vol. En
zitten te denken aan een eventueel 2e laag met borden (boven de huidige borden) en/of doeken
en vlaggen/banners.




Joyce van der Zee: Is het mogelijk om boven de fietsenrekken een overkapping te krijgen?
Bestuur vindt dit een heel goed idee en zal hier onderzoek naar gaan doen.
Rene Vreken: Wat is de uitslag van de enquête die onlangs is gehouden? Bestuur geeft aan dat
de uitslag van de enquête vertekenend was omdat het pakket gratis was is de uitslag gebaseerd
op 102 deelnemers terwijl er 196 deelnemers de enquête hebben ingevuld. Daarnaast waren de
vragen niet helemaal correct. Besloten om, tegen betaling, een nieuwe enquête uit te laten gaan.

15) SLUITING
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng. Geeft aan dat er voor alle
vrijwilligers als dank voor hun inzet van het afgelopen jaar een flesje wijn klaar staat.
De vrijwilligers die aftreden (2 leden) zijn helaas niet aanwezig. Het Bestuur zal er voor zorg dragen dat
de cadeaubonnen, bloemen en het flesje wijn bij hun wordt bezorgd.
Voorzitter sluit de vergadering en nodig iedereen uit om nog even wat te blijven drinken.

