Molenbosweg 10, 6571 BA Berg en Dal

 clubhuis 024 6842855

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering
Woensdag 21 februari 2018
20.00u
Clubhuis de Triepel
AGENDA:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen voorzitter
3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 22-2-’17 (bijlage)
4. Overzicht activiteiten van 2017 : Start project vrijwilligersbijdrage,
Jeugdcommissie,
NL-doet en 3 Parkbeheerdagen
Samenwerking Helicon
Jubileumcommissie?
5. Presentatie plannen voor 2018: Gezinskorting blijft, evenals introductie abonnement
Clubkas campagne Rabobank
Nieuwe opzet tennislessen TSTK
Vervolg project Vrijwilligersbijdrage 2018:
Vrijwilligerscoordinator, Vervolg bardienstcoordinator, Vervolg
samenwerking Helicon, nieuwe keuzemogelijkheden
Project Verduurzaming.
De eerste clubactiviteit is de ‘NL-doet dag’ op zaterdag 10 maart as. Op deze dag gaan we, met landelijke
subsidie, ons park en clubhuis opknappen voor een nieuw tennisseizoen. Er kunnen zich nog mensen
aanmelden!
6. Toelichting jaarcijfers 2017:

http://www.tvbergendal.nl

a. Financieel verslag 2017
b. Bevindingen kascontrolecommissie (en verzoek van bestuur aan
de ALV de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester
decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid).
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7. Jaarcijfers 2018

8. Bestuur:

 clubhuis 024 6842855
c. Verzoek aan ALV in te stemmen met het gevoerde beleid in 2017
en het bestuur daarvoor decharge te verlenen.
d. Contributies 2018. Voorstel contributie 2018 ongewijzigd:
Volwassenen €145, juniorleden €100,- en pupillen €70,- . Ledenwerfactie
€110,e. Begroting 2018.
f. Benoeming kascontrolecommissie 2018. Koen Tangelder, Gotfried
Brouwers en Theo Wanders vormden voor 2017 de
kascontrolecommissie.

•
•
•

Voorzitterschap Harry Peters tot 2019
Vacature competitieleider, parkbeheerder en vrijwilligerscoördinator
Samenstelling en functieverdeling bestuur 2018

Kandidaten kunnen zich voorafgaande aan de ALV melden via secretaris@tvbergendal.nl
9. Rondvraag
10. Sluiting

http://www.tvbergendal.nl
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Notulen ALV 21 februari 2018
Aanwezig voor: Freek Houterman, Clemens Verwey, Ada en Menno de Metz, Frank Drijvers, Gotfried
Brouwers, Theo Wanders, Joep Hofman en Marianne Hettinga, Arie de Jong
Afmelding: Yvonne Andringa, Jos Verstegen, Dianne Rieff
De voorzitter heet de aanwezigen welkom.
Ad 1) Vaststelling aangepaste agenda. Financieel jaarplan 2018 na de pauze.
Ad 2) Voorzitter opent en noemt 40-jarig jubileum dit jaar.
Goed jaar gehad in 2017 met de start van een groot project Vrijwilligersbijdrage en de nieuwe
gezinscontributie. Beide acties hebben geleid tot 28 nieuwe leden, jeugdactivititeiten en de start van een
jeugdteam in de competitie. We blijven als bestuur op zoek naar manieren om de leden te blijven betrekken
bij clubactiviteiten.
Ad 3) Notulen ALV 2017 worden goedgekeurd.
Warm in het clubhuis wederom, maar thermostaat staat niet hoger? Warmte via zonlicht? Gasverbruik niet
extreem hoog, hoewel niet erg goed geisoleerd. Mogelijk heeft Wim thermostaat vanochtend hoger gezet.
Ad 4) Activiteiten 2017
Evalueren activiteiten 2017, ihb project vrijwilligersbijdrage met jeugdactiviteiten, parkbeheerdagen en
samenwerking met Helicon. 3 dagen met Helicon zijn goed bevallen, waardoor grote snoeiwerk is gedaan.
Ook van Raaij heeft een dag gewerkt in ons park, in ruil voor een advertentiescherm achter de banen.
Jubileumcommissie is nog in ontwikkeling. Mensen willen ondersteunen, maar niet de kartrekker zijn in deze
commissie. Bv Marylyn, Gotfried, Marianne, Eric, Concha.
Ada de Kok stelt voor beeldmateriaal te verzamelen. Eric Nuy zou veel beeldmateriaal van het 25-jarig
jubileum hebben. Idee is om een feestelijke kaas- en wijnproeverij te doen en dit te koppelen aan het 40
jarig jubileum. Bestuur wil graag ondersteunen.
Start project vrijwilligersbijdrage , waaronder bardienstcoordinatorschap, wordt genoemd. De bardiensten
zijn, buiten het Triepeltoernooi om, niet goed van de grond gekomen. Wel konden tijdens het
Triepeltoernooi veel spelers worden gespaard, omdat andere leden de bardiensten overnamen.
Evaluatie gezinskorting
Gecombineerd met de starterskorting (100 euro voor 5 lessen en eerste jaar contributie) heeft vorig jaar 28
nieuwe leden opgeleverd, waaronder 17 jeugdleden. Vervolging gezinskorting voor 2018 als een vast
onderdeel van ons beleid. Voorstel wordt goedgekeurd.
PR acties uitzetten om deze actie kenbaar te maken en weer meer jeugdleden te genereren.
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Ad 5) Plannen 2018
Emails mbt Vrijwilligersbijdrage 2018 zullen worden verstuurd; nieuwe voorstellen, opnieuw leden laten
kiezen wat mensen willen doen dit jaar.
Jeugdactiviteiten krijgt vervolg met 1 competitieteam in de jeugd: Ballen worden gekocht.
Competitiebijdrage overwegen voor dit team, om de jeugd te stimuleren competitie te blijven spelen. Wordt
geagendeerd voor volgende bestuursvergadering.
We blijven kwetsbaar als kleine club om homogene trainingsclubjes te houden. Marcel oppert samenwerking
met bv Beek om meer samen te werken tijdens training en competitie.
Tot nu toe 2 betaalde krachten voor groundsman en voor poetswerk. Voor dit project hebben we gekozen
om de coordinatie van de vrijwilligersactiviteiten te gaan vergoeden, om alle leden betrokken te laten blijven
bij de club in plaats van alleen contributie te betalen. We zoeken dus een vrijwilligerscoordinator.
Vraag van Gotfried: “hoeveel tijd gaat dit ongeveer kosten?” Tijdens voor en najaar maximaal halve dag per
week, tijdens zomer- en wintermaanden minder. Vergoeding vrijwilligerswerk, maximaal 1500 euro op
jaarbasis (belastingvrij). Gotfried geeft aan dat hij mogelijk een kandidaat heeft voor deze klus.
We besluiten dat met instemming van de leden dat we doorgaan met de vrijwilligersbijdrage.
Mogelijk nieuwe klussen: Senior plus event, fotograferen, coordineren van bardiensten en andere
groepsactiviteiten, coördinatie parkbeheer, organisatie NL-doet dag, organiseren of cateren van een
BLOEMIG dagtoernooi binnen de hoof-laag clubs etc..
Ad 6) Financiën jaarcijfers 2017, zie tabellen en grafieken van de penningmeester (op aanvraag te
verkrijgen).
Minder inkomsten van baromzet, meer vanuit contributie (45 nieuwe leden, 17 gestopt)
Sponsorbijdragen zijn minder geworden in 2017.
Uitgaven lopen wat terug: Bezuinigingen lijken maximaal, hooguit kan electriciteitsrekening nog wat omlaag.
Subsidies van de gemeente worden gecontinueerd, is gekoppeld aan banen en kleedruimte en ook aan
aantal jeugdleden.
b) Kascontrole commissie
Theo geeft weer dat de cijfers er goed uitzien, complimenten namens de kascontrole commissie.
Vraag aan de kascommissie om decharge te verlenen namens de ALV aan de penningmeester voor de
jaarcijfers en aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
c) Decharge wordt verleend.
Bestuur is blij met het aanbod van Theo Wanders om een nieuwe periode van 3 jaar aan te blijven als
kascontrole commissielid. Voor 2018 bestaat de kascontrole commissie dus uit Godfried Brouwers, Theo
Wanders en Koen Tangelder.
Ad 7) Jaarplan 2018 en uitgangspunten voor de begroting
Gezinskorting: Continueren
http://www.tvbergendal.nl
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Vrijwilligersbijdrage: Continueren.
Introductiekorting: Continueren.
Clubkascampagne: Subsidie Rabobank is gestopt, nu nieuwe regeling met de zgn clubkascampagne.
Stemmen op door de leden met een Rabobank rekening. Lijkt zinvol om de leden van Tv Berg en Dal te laten
stemmen op de tennisvereniging.
Actie Penningmeester; via mail mensen vragen te stemmen op de clubkascampagne van TV Berg en Dal.
Start vanaf mei dit jaar. Dan zet de Rabobank het internet open om te gaan stemmen en te gaan
concurreren met de overige verenigingen uit Berg en Dal.
Verandering jeugdlessen TSTK: nieuwe opzet om jeugdleden voor 32 lessen te laten inschrijven ipv voor 16
en dan per maand te laten betalen. Na 16 lessen kunnen mensen wel stoppen, maar administratief
Handboek TSTK is opgesteld met afspraken en werkwijze van de tennisschool die voor onze vereniging de
lessen verzorgt.
Helicon samenwerking wordt gecontinueerd olv Harry Peters en Clemens Verwey.
Project verduurzaming: Er zou nog aardig bezuinigd kunnen worden op energie in de vorm van isolatie,
dubbelglas, ledverlichting, zonnepanelen. We willen graag een werkgroep samenstellen, bestaande uit Hub
Hamers, Jos Verstegen en Marcel van Dommelen. Idee is om eerst een plan te maken voor de tennisclub in
2018 om daarna dit plan voor te dragen aan de ALV en vanaf 2019 in uitvoer te gaan brengen.
Een ingelaste ALV zou ook een optie zijn omdat de subsidie regeling vanaf januari wordt opengesteld en we
tijdig willen aanmelden.
Freek geeft aan dat er geen tijdschakeling op de verlichting zit, het komt ongeveer 1x per maand voor dat hij
de lichten nog aan treft. Wellicht valt er een tijdschakelaar aan te zetten om na 12uur de lichten sowieso uit
te zetten.
Melding doen in Triepelmail om lichten uit te doen na het tennissen ’s avonds, ook als je de lichten niet zelf
hebt aan gemaakt. Clemens en Freek houden ook in de gaten of de verlichting uit is.
Uitgangspunten begroting 2018:
Contributie hoeft niet verhoogd te worden om toch een begrotingsoverschot van 4000,- te realiseren. ALV
stemt hierin toe. Marcel licht de begroting niet opnieuw toe.
Ada merkt op dat het jubileum 40 (jaar) niet begroot wordt. Dat klopt, we staan open voor initiatieven van
de jubileumcommissie, aldus de penningmeester.
Baten komt bij NL-doet dat levert 400 euro op. Ook wordt er dit jaar gecollecteerd voor het Oranjefonds
door een lid van de tennisvereniging en andere leden die zich hiervoor opgegeven hebben.
Led verlichting wordt nu aangevraagd bij de gemeente, om mee te liften met de groepskorting van de
gemeente.
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Theo oppert om dan toch maar de contributie te verhogen met een tientje, voor de verduurzaming. Is nu
immers actueel. Godfried suggereert om eerder te starten dan in 2019. Marcel geeft aan dat sowieso tijd
nodig heeft, gezien de overige taken van de bestuursleden.
Nieuw aan te trekken medewerker staat er niet expliciet in, aldus Frank. Zou onder parkbeheer kunnen
vallen. Er is ruimte voor in het budget, naast de vergoedingen voor het poetsen en het baanonderhoud.
Hoe staat het me de afschrijving van de tennisbanen, vraagt Freek: Smashcourt 12-13 jaar, gravel 20-25 jaar
We zitten ook nog ongeveer 5 jaar vast aan de afschrijvingskosten van de oude frenchcourtbanen.
Clemens geeft aan dat het wellicht zinvol is om een onafhankelijke expert er over een aantal jaar naar kan
kijken voor advies over baanonderhoud en huidige staat van de banen. De leverancier van de tennisbanen
voorziet daar nu al in, aldus Clemens. Dat zou dan eerder een reden zijn om de contributie te verhogen.
KNLTB voorziet hier zelfs gratis in.
Marcel uit zich optimistisch over de financiële situatie van de tennisvereniging.
Wvttk:
info@godfriedbrouwers.nl vrijwilligerscoordinator vacature sturen.
Clemens heeft aangegeven contactpersoon te zijn voor de Helicon club olv Laura Nielsen
Ad 8) Samenstelling bestuur.
Het bestuur bestaat uit Harry Peters (voorzitter), Marcel van Dommelen (penningmeester) en Ellis Vissers
(secr. en notulist), ondersteund door Menno de Metz voor pr activiteiten inclusief Triepelmail.
Marcel en Ellis gaan nog een jaar door, Harry geeft aan dat hij op termijn gaat stoppen als voorzitter, per
2019, als zijn vrouw ook met pensioen. Er is dus een vacature. Zal gemeld worden in de Triepelmail.
Ad 9) Rondvraag
Sponsorinkomsten teruggelopen afgelopen jaren. Waar zit dit in? Allerlei bedrijven en leveranciers leverden
kleine bedragen aan sponsorinkomsten, op aanvraag van oa Harry destijds. We hebben ook geen
advertenties van de papieren ledenlijst meer. Alleen de grote sponsors hadden een doek.
We hebben een aantal jaren geleden een sponsorcommissie gehad die geinventariseerd heeft wat de
mogelijkheden waren om sponsorbijdragen structureel binnen te halen. In die crisistijd
Sponsoring is meer persoonsgebonden,aldus Harry en Freek.
Marianne vraagt naar de reanimatie cursus die aangeboden zou worden, naar aanleiding van een incident op
de club waarbij een lid onwel werd en de AED gebruikt moest worden en de ambulance is gekomen.
Actiepunt ligt bij het bestuur en heeft contact gezocht met iemand van de EHBO vereniging uit Groesbeek,
die hier een keer een cursus kan komen geven voor de geinteresseerde leden. Clemens vraagt of dit breder
getrokken kan worden.
Freek: Apparatuur (ijzer) uit het bierhok kan weg? Dat kan en Freek regelt dit.
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Terrasdeur opent niet meer aan de rechterzijde.
Routolux contact gehad over de terrasdeur, wordt opgepakt. Monteur is niet meer geweest.
Laatste opmerking over de losliggende tennisballen. Met stijgende temperatuur kunnen de ballen weer naar
buiten, zegt Joep van TSTK.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun betrokkenheid en sluit de vergadering met het aanbieden
van een drankje.
Ellis Vissers, 21 februari 2018
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