
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D.  13 JANUARI 2020 IN 
CLUBGEBOUW ’T GLASNÖS TE HELLENDOORN. 

AANVANG: 20.00 UUR 

 

Aanwezige bestuursleden: H. van den Berg, B. Venema, E. Dekkers, A. 
Weteringe, J. Driessen, D. Leferink 

 

Afwezigen met kennisgeving: Yvonne Ortelee, Renate Koopmans, Daan 
Appelboom, Miny Valk, Dea Grondhuis, Harry Velding, Jeroen Talen 

 

1. Opening: 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mede namens 
het bestuur wenst hij iedereen een gezond en sportief 2020 toe. 

 
2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 07 januari 2019 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

  

3. Jaarverslag 2019: 

Het jaarverslag 2019 is opgesteld door Debby en wordt door haar voorgelezen. 

  
4. Financieel jaarverslag 2018/2019 

Betteke legt pagina voor pagina uit hoe het financiële plaatje van de club 
eruitziet. Eindconclusie is dat we een zeer gezonde vereniging zijn. 

Hendrik bedankt Betteke voor haar zeer duidelijke toelichting. 

Ledenaantal:      1-1-2015 senioren 326,    jeugd 84,   rustende leden 18 
                             1-1-2016 senioren 306,    jeugd 73,   rustende leden 20 
                             1-1-2017 senioren 313,    jeugd 74,   rustende leden 18 
                             1-1-2018 senioren 305,    jeugd 54,   rustende leden 13 
                             1-1-2019 senioren 307,    jeugd 57,   rustende leden   9   
                             1-1-2020 senioren  293,   jeugd 63,   rustende leden   8 



 

5. Kascommissie: 

De kascommissie heeft de boekhouding van het jaar 2018/2019 gecontroleerd. 

Jan Schuurs leest het rapport voor waarin hij de volgende aanbevelingen doet: 

• Contant geld moet elke maand consequent gestort worden 
• Geen aparte potjes meer voor uitgaven 
• Elke declaratie moet middels een declaratieformulier incl. 

originele rekening ingediend worden bij de penningmeester. 

 i.v.m. de bestuursfunctie van Jos Driessen treed zei af als kascommissielid.  Jan 
Schuurs neemt nog 1 jaar extra deel aan de kascommissie en als nieuw  
Kascommissielid wordt Servaas Geerling voorgedragen. 

 

6. Bestuur mutaties: 

  Afgetreden per 13 januari 2020: Ellen Dekkers-> voorzitster jeugdcommissie->         
Hendrik bedankt Ellen voor haar inzet en overhandigd haar een cadeaubon.       

Pascal Wispels volgt Ellen op. 

Hendrik draagt Alfred de Graaf voor als zijn opvolger voor het voorzitterschap 
En vraagt de leden of er iemand bezwaar heeft tegen deze benoeming. 
Niemand heeft hier bezwaar tegen 

 

7. Mutaties diverse commissies: 

Jeugdcommissie: Pascal Wispels en Saskia Kolkman 

 

8. Bestuur mededelingen: 

 

• Contributie: Er is besloten om geen contributieverhoging in te voeren. 

Afkoop van kantinediensten blijft € 50,- en rustende leden betalen € 15,- 

• Hendrik bedankt nogmaals de leden die hebben bijgedragen aan de extra 

inkomsten voor onze vereniging. 



• Het streven is om de KNLTB-club app meer te gaan gebruiken 

• Ook wordt er een verzoek gedaan om nog meer gebruik te maken van de 

pinautomaat. 

• Declaratieformulieren gebruiken. 

• Voor wat betreft het energieverbruik zijn we zeer goed bezig, als we op 

deze voet verder gaan, zijn de gemaakte investeringen voor wat betreft 

zonnepanelen en ledverlichting binnen 6 jaar terugverdient. 

• Dit jaar staat er gepland om het buitenmeubilair te vervangen en de 

vloer in de kantine + eventueel dameskleedkamer te vervangen om 

vervolgens in 2021 de dameskleedkamer aan te pakken. 

 

 

9. Evenementenkalender: 

Arnold geeft een toelichting op de evenementenkalender die in samenspraak 

met de jeugdcommissie en Wim Goos is samengesteld.  

• De insteek is om meer kortere toernooitjes/evenementen te 

organiseren. 

• Voor de organisatie van het dauwtennis wordt er nog gezocht naar leden 

die dit op zich willen nemen. Via de mail komt hier een oproep voor. 

Hendrik vraagt het echtpaar Jannink naar voren te komen, ze stoppen met de 

organisatie van het dauwtennistoernooi en overhandigd hen een cadeaubon en 

bedankt hen voor de geweldige organisatie al die jaren!! 

 

 



 

10.  Rondvraag: 

• Dennis vraagt wanneer de voorbereidingen voor de zomerchallenge 

plaatsvinden; hier willen we op tijd mee beginnen, ook is het idee om 

nog andere verenigingen hiervoor te benaderen een een kleine 

vergoeding te vragen. 

• Er komt een vraag of de herenkleedkamer nog geëvalueerd kan worden 

aangezien deze niet naar volle tevredenheid functioneert, o.a. vloer en 

douches is men niet tevreden. Dit wordt opgenomen. 

 

 

11.  Slot: 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn /haar aanwezigheid en nodigt 

iedereen uit voor de nieuwjaarsreceptie. 

De voorzitter wordt nog even naar voren gehaald en wordt bedankt voor zijn 

15-jarig voorzitterschap en krijgt een cadeaubon overhandigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


