CONCEPT
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISVERENIGING TIE-BREAKERS
Datum vergadering:
Tijd:
Locatie:
Aanwezig bestuur:
Aanwezig leden

20 maart 2018
20.30 uur - 22.30 uur
Zaal Jeugdland
Theo Schoof (voorzitter), Lidy van Sunder (secretaris), Erik Dooyeweerd
(penningmeester), Romke Spierdijk en Wouter Wester, algemeen
bestuursleden en Robbert Schmidt, clubmanager
Impje Bastiaans, Irene Brouwer, Miek Greebe, Gerard Hulshof, Rob Hulst,
Andrea Kleverlaan, Wil Meeder, Bart Noordhoek, Lia Sibbel, Toke Sibbel,
Rutger Schoute en Laurens Steijn

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.40 uur.
De voorzitter betreurt de lage opkomst en geeft aan dat nagedacht zal worden op welke wijze in de toekomst
meer leden enthousiast gemaakt kunnen worden de vergadering bij te wonen.
2. Mededelingen en ingezonden stukken
De secretaris meldt twee ingekomen stukken inzake de barafkoop van mw. Meeder en mw. Simons,
dalkaarthouders. Voorafgaand aan punt 12 zullen deze stukken behandeld worden.
3. Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 7 juni 2016
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
4. Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 8 november 2016
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
5. Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 29 november 2016
De secretaris meldt dat op pagina 3, onder punt 9 per abuis vermeld staat 2014-2015 i.p.v. 2016-2017.
Met inachtneming van deze aanpassing worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
6. Jaarverslag 2017 Clubmanager
Gerard Hulshof: de eindconclusie in het verslag zou van het bestuur moeten komen en niet van de
clubmanager zelf.
Wil Meeder: er staat iets in over het kappen van bomen. Heeft de club iets gedaan wat niet was toegestaan?
Robbert Schmidt: beslist niet. De gemeente heeft gekapt..
Verder zijn er geen vragen en/of op/aanmerkingen over het verslag.
7. Jaarverslag TC over het verenigingsjaar 2016-20167
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
8. Vaststellen van de jaarrekening over het boekjaar 2017
De penningmeester bedankt Rutger Schoute die wederom een grote bijdrage geleverd heeft aan de financiële
administratie van de kantine en het clubhuis. De penningmeester licht de stukken toe: dit jaar is een
overgangsjaar omdat met de statutenwijziging ook het verenigingsjaar is veranderd, hebben de financiën
betrekking op 15 maanden (vanaf 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2017).
Vraag: kan er inzicht gegeven worden in de opbouw van de post personeelskosten? Penningmeester: niet op
individuele basis maar het betreft de kosten van de dagelijkse barbezetting, de groundsman en de
clubmanager. De winst- en verliesrekening wordt gelijk met punt 11 behandeld.
9. Verslag Kascommissie
Rob Hulst leest het verslag van de kascommissie voor:
De kascommissie van TV Tie Breakers, bestaande uit Rob Hulst en Marcel van het Hof, heeft op 7 maart
2018 de boekhouding over het boekjaar 2016-2017 gecontroleerd.
Sinds dit jaar is het boekjaar gewijzigd in een kalenderjaar. Dat betekent wel dat het afgelopen verslagjaar
eenmalig over 15 maanden is gegaan. Dat verklaart voor een groot aantal posten het verschil tussen budget
en realisatie
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De kascommissie constateert naar tevredenheid dat de adviezen van vorig jaar zijn uitgevoerd of opgestart:
• De vernieuwde afrekening met CIC resulteert in een veel eenvoudiger en overzichtelijker beeld van
de trainingen
• Het terugdringen van de externe administratieve kosten wordt in 2018 gerealiseerd. In de begroting
staat daar nu een post van € 10.000 voor terwijl daar in het vorige (langere) boekjaar nog ruim €
20.000 aan uit is gegeven. Het contract met Kubus voor de facturatie aan de leden is opgezegd. Het
Bestuur is voornemens om in de toekomst de leden-, financiële- en kantine- administraties verder te
integreren middels een nieuw systeem vanuit de KNLTB. Het zou ook een goede zaak zijn om, wat
betreft de administratie van de kantine, Rutger Schoute te ontlasten, aangezien hij nog steeds veel
werk verzet voor de vereniging. Het systeem is nog vrij nieuw en het Bestuur wil eerst de
kinderziektes ervan afwachten.
• Vorig jaar is een opmerking geplaatst over de opbrengst van de zonnepanelen. Het contract liep tot
eind 2017 en ook daar zal in 2018 een voordeel te merken zijn. De uitgaven waren in het verleden
ruim € 33.000 op jaarbasis. In het afgelopen jaar was er een teruggave van ongeveer € 10.000 en dus
een netto post van €23.558. Door het nieuwe contract gaan de kosten nog verder terug naar €
18.000.
• De kascommissie heeft vorig jaar geadviseerd om de renovatie van de banen bancair te financieren
om de liquiditeit van de vereniging op peil te houden. Doordat de subsidie hoger is uitgevallen was dit
niet nodig en kon ook dit groot onderhoud uit eigen middelen betaald worden en zelfs de aanleg van
de nieuw banen kon versneld worden afgeschreven. Er zijn weliswaar minder liquide middelen
aanwezig dan vorig jaar maar nog steeds ruim voldoende.
En verder:
• De hypotheekrente gaat dalen waardoor de lasten daarvan dalen van € 25.870 naar € 8.617.
• Bij controle is een verschil geconstateerd tussen het aantal leden uit de eigen administratie en het
cijfer van de KNLTB waarover de bijdrage van € 16,67 moet worden afgedragen. Dat komt wellicht
omdat sommige leden pas worden uitgeschreven na de peildatum voor het nieuwe jaar (31 januari) of
al voor de eindpeildatum (30 september) worden ingeschreven in het nieuwe jaar. De kascommissie
stelt voor deze peildata scherper in de gaten te houden, zodat dit verschil wordt geminimaliseerd.
• De commissie heeft steekproefsgewijs de subadministratie van de vereniging en die van de
hal/barexploitatie gecontroleerd en geen onvolkomenheden gevonden. De jaarrekening en de
administratie sluiten aan.
De kascommissie adviseert de ALV derhalve om het bestuur decharge te verlenen.
10. Decharge van het bestuur over het boekjaar 2016-2017
De voorzitter verzoekt de vergadering in te stemmen met het gevoerde financiële beleid en het bestuur
te dechargeren. De vergadering stemt daarmee in.
11. Vaststelling begroting voor het boekjaar 2018
De penningmeester licht de begroting toe.
De begroting wordt vastgesteld.
12. Contributie voor het verenigingsjaar 2018
Alvorens de contributieregeling kan worden vastgesteld worden de ingekomen stukken van mw. Meeder en
mw. Simons over de barafkoop behandeld.
Wil Meeder licht haar bezwaar inzake de barafkoop toe. Zij vindt het niet redelijk dat dalkaarthouders niet
dezelfde rechten hebben als de volledige leden maar wel dezelfde verplichtingen m.b.t. het draaien van een
bardienst. Mw. Meeder geeft aan dat de dalleden niet geïnformeerd zijn over het feit dat ook dalleden een
dienst moeten draaien. Ook wil zij weten waarop het bedrag van de barafkoop is gebaseerd. De voorzitter
schetst de historie van de bardienst en vertelt dat het sinds een paar jaar ook mogelijk is een andere dienst te
draaien, zoals bijvoorbeeld een tuindienst of een klusdienst. Leden kunnen de voor hen best passende dienst
kiezen. De secretaris vult aan dat alle dalkaarthouders begin 2016 via de mail een brief hebben ontvangen
waarin hen werd medegedeeld 2016 nog als overgangsjaar zou gelden maar dat vanaf 2017 ook van hen
verwacht werd een dienst te draaien. Tevens meld de secretaris dat de kosten van de barafkoop zijn
gebaseerd op de loonkosten van een betaalde barmedewerker. Na de discussie over dit onderwerp wordt er
gestemd over de contributieregeling. De meeste aanwezigen stemmen voor en daarmee is de
contributieregeling, inclusief de barafkoop, vastgesteld.
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13. Benoeming statutaire commissies
Technische commissie
Rob Hulst maakt de vergadering erop attent dat de samenstelling van de TC onjuist is vermeld. De juiste
samenstelling is: Anne Eskes, Miek Greebe, Rob Hulst (voorzitter), Jeldou Jansma, Irien Janssen, Stefan
Malovic, Anneloes Musse en Gerrit-Paul Verdoes.
Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering stemt in met het voorstel.
Kascommissie
De voorzitter vraagt de vergadering in te stemmen met het bestuursvoorstel om de heren Marcel van het Hof
en Rob Hulst te benoemen als lid van de Kascommissie en de heer Ronald Faber als plaatsvervangend lid.
Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering stemt in met het voorstel.
14. Bestuurssamenstelling
Conform de statuten treden de volgende bestuursleden af: Erik Dooyeweerd (penningmeester), Theo Schoof
(voorzitter), Romke Spierdijk (algemeen bestuurslid) en Lidy van Sunder (secretaris). Zij stellen zich alle
herkiesbaar. Wouter Wester treedt tussentijds af. Er is een vacature waarvoor zich nog geen gegadigden
hebben gemeld.
Het bestuur draagt de volgende nieuwe kandidaten ter benoeming voor waarbij het bestuur dan als volgt
wordt samengesteld:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen bestuurslid:
Algemeen bestuurslid:

de heer T.A. (Theo) Schoof
mevrouw A.M.G. (Lidy) van Sunder
de heer E. (Erik) Dooyeweerd
de heer R. (Romke) Spierdijk
vacature

Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering stemt in met het voorstel.
15. Presentaties commissies
De JC, TC en de Cret zijn gevraagd hun plannen voor het komende jaar te presenteren. De JC is verhinderd.
Toke en Lia Sibbel geven een toelichting op de activiteiten van de Cret en noemen de diverse door de Cret
georganiseerde toernooien en het organiseren van de wekelijkse toss. Bij de toernooien wordt ook het eten en
drinken door de Cret verzorgd. De toss zal vanaf dit jaar tot eind oktober georganiseerd worden.
Rob Hulst doet de presentatie voor de TC. Hij vertelt dat het aantal (soorten) competities in de loop der jaren
is uitgegroeid. 400 leden kunnen in het voorjaar en najaar competitie spelen in totaal 64 teams. De TC heeft
gelobbyd voor jongere spelers en samen met het bestuur heeft de TC faciliteiten voor de hogere teams
gecreëerd. In de winter heeft de TC een interne competitie georganiseerd in de hal.
16. Voorstel jeugdcontributie loskoppelen van lessen
De penningmeester licht het voorstel toe om de jeugdcontributie vanaf 2019 los te koppelen van de lessen.
De voordelen zijn: minder administratieve rompslomp, gelijke behandeling junioren met senioren, duidelijker
inzicht in kosten, stimulans om ook buiten de lessen te tennissen, mogelijk maken om te tennissen zonder
lesverplichting. Een nadeel (voor de ouders) is dat er twee verschillende facturen ontvangen worden, één voor
de contributie en eventueel een aparte factuur voor de lessen.
Daarnaast hanteert de vereniging in vergelijking tot de ons omliggende clubs een zeer laag tarief voor de
jeugdcontributie. Het voorstel is om de komende jaren de jeugdcontributie stapsgewijs te verhogen.
Na de toelichting van de penningmeester vraagt de voorzitter om instemming met dit voorstel.
De vergadering stemt in.
17. Vrijwilligersjaarprijs en lid van verdienste
De voorzitter meldt dat het bestuur dit jaar de vrijwilligersjaarprijs wil toekennen aan twee personen en wel
aan Lia en Toke Sibbel van de Cret. De voorzitter motiveert de keuze van het bestuur als volgt.
De Cret is van groot belang voor onze vereniging; de Cret organiseert jaarlijks het grote
openingstoernooi (voorjaarstoernooi), en het slottoernooi. Laatstgenoemd toernooi is sinds een
paar jaar vervangen door Snerttoernooi in januari. Aan deze grote toernooien nemen per keer
zo’n 80 leden deel. Vaak zijn er meer inschrijvingen dan het aantal beschikbare plekken. M.a.w.
deze toernooien zijn heel populair onder de leden. Ook bij de nieuwe leden. De organisatie is
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altijd heel goed geregeld. Daarnaast is de Cret verantwoordelijk voor de wekelijkse toss avonden op de
maandag. De ‘vrienden van de Cret’ verzorgen dan het leggen van de kaartjes. Ook aan deze avonden
nemen altijd veel leden deel. Kortom, de Cret zorgt voor veel speelplezier voor een groot deel van onze leden.
De Cret bestond jarenlang uit Lia Sibbel, Toke Sibbel, Wietske Visser en Victoria van Keulen. Wietske en
Victoria zijn er sinds kort uit en hun plek is ingenomen door andere ook zeer enthousiaste leden. Het bestuur
wil de prijs vrijwilliger van het toekennen aan Lia en Toke, beiden sinds 2011 lid van
de Cret en beiden van evenveel waarde. De toekenning symboliseert ook het belang van de Cret voor onze
vereniging. De voorzitter overhandigt Lia en Toke een boeket bloemen. Verder is er een cadeau in de vorm
van een stadswandeling met gids. Toke en Lia mogen zelf de keuze maken welke wandeling.
Daarna vraagt de voorzitter vaagt de vergadering in te stemmen met de benoeming van Stella Reydon als lid
van verdienste. De voorzitter motiveert de voordracht. Stella is lid van T.V. Tie-Breakers vanaf seizoen 1998
en zij is vanaf 2003 – met een korte onderbreking – als vrijwilliger actief geweest. De laatste jaren is zij vooral
actief binnen de communicatiecommissie. Daarvoor zette zich enorm in voor de Jeugdcommissie. Ook is zij
een aantal jaren bestuurslid geweest. Alles wat Stella doet, doet zij met heel veel inzet
verantwoordelijkheidsgevoel.
Het bestuur is van mening dat Stella ruimschoots voldoet aan de criteria benoemd te worden als lid van
verdienste en vraagt de ALV in te stemmen met de benoeming. Met applaus stemt de vergadering is.
Helaas was Stella vanwege ziekte verhinderd aanwezig te zijn maar er is een geluidsopname gemaakt van de
speech van de voorzitter en die zal aan haar worden gezonden.
18. Rondvraag
Geen vragen.
19. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.
Amsterdam, 19 maart 2019

Voorzitter:
T.A. Schoof
Secretaris:

A.M.G. van Sunder
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