Kort verslag Algemene Ledenvergadering (ALV)
Woensdag 31 januari, 2018 Clubhuis ATC, 19:30-21:30
Aanwezig:
Carel Woudt (voorzitter), Wouter van Rossum
(penningmeester), Marijke Meijer Drees (secretaris; verslag), Willem
Boonstra, Frederique Wierda, Theo Vink, Wiert van der Net, Jaap Kamphuis,
Gertrude Koning, Hanneke Kooi, Udo Mulder, Victor Hofstee, Loek Hilgersom,
Heleen Triemstra, Jan Schuur, Halinka van Dijk, Monique Gelinck, Mark
Terpstra, Ronald van Ardenne.
Bericht van verhindering:
Carel Jansen, Lourens en Katharina Bosch, Denise Plancken, Ilse Zijlstra,
Petri Wijgergangs, Brenda Poortvliet, Alfred van der Meer, Esther Star,
Annette Versteeg.
1. Opening.
Welkom door vz Carel W. De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag ALV 2017; de Opsteker van 2018!
Het verslag van de vorige ALV wordt ongewijzigd aanvaard. Naar aanleiding
van het verslag wordt verzocht op de website een duidelijk bericht te plaatsen
over het gebruik van de banen in de wintertijd: bij droog weer en vorst kan er
gewoon gespeeld worden; bij (op)dooi kan er niet gespeeld worden totdat het
ijs uit de sloten is verdwenen.
Dit jaar, 2017, gaat de opsteker naar … Monique Gelinck, die al jarenlang
actief is voor de bloeiende jeugdcommissie van ATC Hartelijk gefeliciteerd!
3. Ledenbestand 2017.
Er zijn nu 149 leden (was 128 op 28-1-2017), onder wie 35 nieuwe leden. Van
de 149 leden spelen er 14 alleen voor de competitie (was 16) en zijn 34 leden
jonger dan 18 jaar (was 22).
4. Financieel jaarverslag 2017; concept jaarafrekening 2017; begroting
2018.
Belangrijkste punten uit het jaarverslag van de penningmeester:
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- De verkoop van obligaties aan de leden heeft 8350 euro opgebracht. In
2018 doet het bestuur een voorstel voor de besteding van dit bedrag.
Mogelijke kostenposten zijn: een nieuwe cv-ketel, koelkast en vriezer. Verder:
buitenschilderwerk, renovatie en herbestemming van het het beregeningshok,
renovatie van het oefenhok (olv de jeugdcie.).
- Mede dankzij de groei van het aantal leden (zie 3) en de verhoging van de
contributie van senioren met 5 euro is de club op een gezond financieel
niveau gekomen. De komende 5 jaar zal ook een reserve moeten worden
opgebouwd om de obligaties vanaf 2021 terug te kunnen betalen aan de
leden, daarom is enige restrictive in het uitgavenpatroon gewenst.
- De inkomsten van de kantine zijn gestegen, deels door een hogere omzet
en deels doordat de koffiebijdrage uit de competitiebijdrage aan de kantineinkomsten zijn toegevoegd.
- ATC ontving in 2017 geen rekening van de baanhuur. Gevolg: in 2018 zullen
mogelijk twee jarrekeningen betaald moeten worden, samen 13740 euro.
- Liquide middelen: er is feitelijk 2100 euro beschikbaar. Het totaalbedrag op
de spaarrekening en de bankrekening bedraagt 17320 euro, inclusief het
bedrag dat de verkoop van obligaties heeft opgeleverd (8350) en het bedrag
van de nog niet betaalde baanhuur (6870).
De kascommissie, dit jaar bestaande uit Alfred van der Meer en Theo Vink,
heeft de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. De vergadering dankt
de kascommissie en verleent de penningmeester decharge.
5 Activiteitenoverzicht 2018
Het concept van de secretaris wordt besproken. Het biedt zoals gebruikelijk
een mengeling van tennisactiviteiten voor de leden en (leden-)
vrijwilligersactiviteiten ten behoeve van ATC, zoals NL-Doet en collecteren
(zie onder).
- Over de data voor de Clubkampioenschappen dubbel (organisatie door
Hanneke en Udo) zal nog nader overlegd worden.
- Alle activiteiten zullen tijdig worden aangekondigd op de website en/of in
mailberichten aan de leden.
- De jeugdleden krijgen via de jeugdcommssie weer het jaarlijkse
“koelkastbriefje” met het overzicht van de jeugdactiviteiten (zie ook bij punt 6).
- Er zijn dit jaar twee collectes voor ATC in plaats van een: Jantje Beton
(nieuw) en het Oranjefonds. Voor elk van beide collectes zijn minimaal 10
vrijwilligers-collectanten nodig.
6 Berichten van/over: de VCL; banenonderhoud; jeugdcommissie;
kantinebeheer; organisatie schoonmaak.
VCL Wiert van der Net laat weten hoe bijzonder het is dat van onze tennisclub
ieder jaar weer relatief heel veel leden meedoen met de voor- en
najaarscompetitie. Vooral de vrijdagavond is favoriet, wat betekent dat bij de
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a.s. voorjaarscompetitie voor de thuiswedstrijden (wederom) het verzoek is
gedaan aan TC Oldehove hun clubhuis en banen ter beschikking te stellen.
Dit verzoek is ingewilligd.
Het banenonderhoud loopt goed dankzij de baancommissie; Frank Moes gaat
de afwatering verbeteren. Verzoek aan de leden: ook goed langs de kanten
vegen, ivm onkruid.
Jeugdcommissie: Er komen voorafgaand aan de Open Dag (za 24 maart)
weer vrijdagochtenden (vanaf half 9) met schooltennis voor de leerlingen
vanaf groep 4; nodig: vrijwilligers om mee te helpen. Op 10 mei (Hemelvaart)
zal er ontbijttennis georganiseerd worden voor alle leden, jeugd en senioren,
in plaats van de Hemelvaartspelletjesdag.
Schoonmaak clubhuis: is inmiddels in vertrouwde handen van Ronald van
Ardenne, die daarnaast ook, samen met Theo, de voorraad van de kantine
beheert.
7. Rookvrije vereniging
De vz stelt voor dat ATC een rookvrije vereniging wordt.Dit betekent dat er op
het ATC-terrein, dus binnen de hekken en dus ook in de kantine, niet gerookt
wordt. Dit voorstel wordt zonder stemming aanvaard.
De vz zal bevorderen dat er bordjes komen waarop staat dat ATC rookvrij is.
8. Wvvttk.
Er komt verder niets meer ter tafel.
9. Rondvraag.
Loek Hilgersom vraagt of er behalve de succesvolle winterse
handschoenencompetitie ook iets soortgelijks tijdens de zomerperiode
georganiseerd kan worden. Hij wordt door de vergadering aangemoedigd
hierin het initiatief te nemen.
10. Sluiting.
Carel W. dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering
om 21:30.
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