
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG  11 JANUARI 2021, ONLINE VIA 
TEAMS. 
AANVANG 20.00 UUR. 
 

Aanwezige bestuursleden: A. de Graaf, B. Venema-van Eijck, P. Wispels, D. Appelboom, A. 
Weteringe., D. Leferink 

 

Aanwezige leden incl. bestuur: 32 

 

Afwezig met kennisgeving: Wim Goos 

 

1. Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 

2. Notulen Algemene ledenvergadering 2020 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

 

3. Jaarverslag 2020 
Het jaarverslag 2020 is opgesteld door de secretaris en wordt door haar voorgelezen. 
De voorzitter  geeft een toelichting op de voorbereiding t.a.v. de  verbouwing, hier wordt in 
de loop van het jaar een extra vergadering voor ingepland. Er is hiervoor inmiddels een 
werkgroep voor  aangesteld, de tekeningen zijn aangepast, de offertes en subsidies zijn  
aangevraagd en medio 2021 is hier zoals het er nu naar uitziet meer informatie over bekend. 

 

4. Financieel jaarverslag 2019/2020 
De penningmeester legt pagina voor pagina uit hoe het financiële plaatje van de club er 
momenteel uitziet. Helaas hebben er zich geen nieuwe leden aangemeld, vermoedelijk als 
gevolg van de pandemie waar we op dit moment mee te maken hebben. Ondanks de lage 
kantineomzet ziet het financiële plaatje er toch niet slecht uit, mede door het extraatje wat 
we van de overheid hebben ontvangen i.v.m. het wegvallen van de kantineopbrengst. 

 

Ledenaantal:        1-1-2018 senioren 305  jeugd 54   rustende leden  13 

                                1-1-209  senioren  307  jeugd 57   rustende leden 9 

                                1-1-2020 senioren 293  jeugd 63   rustende leden 8 

                                1-1-2021  senioren 282 jeugd 57   rustende leden 12 

 



De voorzitter  geeft een toelichting op het aantal leden, het blijkt dat andere verenigingen er 
wel meer leden bij hebben gekregen waarbij ons dit helaas niet het geval is, vraag is hoe dit 
kan en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het ledenaantal wel blijft groeien, dit is iets waar 
dit jaar ook de focus op zal liggen. 

 

Dennis Masselink geeft aan dat er in het Centre Court magazine van de KNLTB staat dat leden 
onder andere langer lid blijven als ze competitie spelen, wellicht dat hier naar gekeken kan 
worden. 

 

5. Kascommissie: 
Servaas Geerink en Jan Schuurs hebben de kascontrole uitgevoerd en goedgekeurd en 
worden hiervoor bedankt. 

Hierbij treedt Jan Schuurs af als kascommissie lid-> voorzitter vraagt of er iemand aanwezig is 
die dit van hem over zou willen nemen-> hiervoor meldt Gerdien Lohuis zich aan. 

 

6. Bestuursmutaties: 
Volgens de statuten moet het bestuur uit 7 leden bestaan, dit doet het echter op dit      
moment niet omdat de ledenadministratie geen bestuursfunctie is. Vandaar dat we op zoek  
zijn gegaan naar een nieuw bestuurslid, algemene zaken. We zijn erg blij dat zich hier iemand      
voor heeft aangemeld,  Robbert Heuven. 

Alfred vraagt of er iemand is die hier bezwaar tegen heeft-> iedereen is akkoord. 

               Robbert stelt zichzelf voor. 

               Naar alle waarschijnlijkheid zullen er volgend jaar 3 bestuurs mutaties plaats moeten vinden,  
               Mochten leden geïnteresseerd zijn, kunnen ze hier vast over nadenken 
 

7. Herbenoeming en/of mutaties diverse commissie 
Dicky en Marinus Podt stoppen beide als competitieleiders, zei hebben hiervoor een kleine 
attentie ontvangen van ons. 

Als nieuwe competitieleiders zijn inmiddels  aangesteld: Rutger Vaarwerk, Lisette 
Wennemers en Peter Kapteijn. 

 Miranda Veltkamp heeft helaas om gezondheidsredenen haar werkzaamheden in de               
evenementencommissie en sponsorcommissie moeten stopzetten, ook zei heeft hiervoor 
een attentie ontvangen namens de club. 

Ze heeft wel aangegeven de site, Facebook en Instagram bij te willen houden voor de club, 
waarvoor onze hartelijke dank. 

 

Judith van het Hoff en Bart Vaarwerk zijn toegetreden tot de evenementcommissie. 

 



8. Bestuursmededelingen 
 

• voorstel is om de mogelijkheid te bieden om een lidmaatschap voor 3 maand aan te kunnen 
schaffen voor mensen die bij ons competitie willen spelen. 

• Loop van het jaar komt er zoals eerder aangegeven een extra vergadering m.b.t. de 
verbouwing. 

• Er wordt gekeken naar een mogelijkheid om te mailen vanuit TC Hellendoorn  via de club app 
ipv. KNLTB-mail. 

• Ook wordt er gezocht naar een manier waarop er in een veilige omgeving  documenten 
opgeslagen kunnen worden, welke inzichtelijk zijn voor alle bestuursleden. Nu staan de 
belangrijke documenten op een schijf welke toegankelijk zijn voor slechts 1 persoon. 

 

9. Evenementenkalender 

Arnold geeft een toelichting op de activiteiten van 2021, dit natuurlijk allemaal onder 
voorbehoud van hoe de Coronacrisis zich ontwikkeld en wat de maatregelen zijn. 

 

10. Rondvraag 

Via de mail krijgen we de vraag  waarom alle cijfers openbaar zijn gemaakt, volgens dit lid  
was de uitleg op het scherm voldoende geweest. Uitgelegd dat de leden toch geïnformeerd 
moeten worden over deze cijfers en dat het wel van belang is deze van te voren door te 
kunnen kijken om hier een mening over te kunnen vormen, wij hebben daarom voor deze 
manier gekozen. 

 

 

11. Slot 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn tijd en aanwezigheid en sluit hierbij de vergadering. 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 



                        

 

 


