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Notulen Jaarvergadering van TC Berkenwoude ‘Op Dreef’ 
Locatie: Clubhuis TC - aanvang 20.00 – maandag 4 maart 2019 Verzend datum:  2 maart 2020 

Onderwerp: Jaarvergadering – Algemene Ledenvergadering van 4 maart 2019 Meeting  ALV 4 maart 2019 

 Notulist: MV 

 
Aanwezig:  

Agnes Koert – AK 

Menno Veenstra- MV 
Alexander Visser – AV 

Jolanda Trouwborst – JT 

Henk van Embden – HvE  
+ 11 leden 

 

 

 

 

Afwezig met bericht: 

Linda Akse - LA 

Ge Dogterom 

   

Distributielijst: 

Alle senior leden TC Berkenwoude    

 
Besluiten ALV 2019 

 Omschrijving Datum 

B1 Goedkeuring notulen Algemene jaarvergadering van 5 maart 2018 04-03-2019 

B2 Goedkeuring balans per 31 december 2018 en de Staat van baten en lasten over 2018 04-03-2019 

B3 Goedkeuring begroting 2019 04-03-2019 

B4 Dechargeverlening bestuur voor het over het 2018 gevoerde beleid 04-03-2019 

B5 Benoeming kascommissie (Wil Mangnus en Jaap van der Wouden (nieuw)) 04-03-2019 

  04-03-2019 

B6 Contributievoorstel 2019 aangenomen. Contributie blijft ten opzichte van 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 ongewijzigd. Het 

studententarief voor voltijdstudenten van 18 t/m 30 jaar ad € 60,- is akkoord mits op verzoek van bestuur een voltijdsstudie 
aangetoond kan worden. 

04-03-2019 

B7 Ook in 2019 geen gebruik van Antea-Groep (v/h Groenewoud) maar zelf het voorjaarsonderhoud aan de banen doen 04-03-2019 

B8 Een senior lid dat een nieuw lid aanbrengt krijgt € 50 in consumpties in het daaropvolgende contributiejaar (max = 50 per jaar). 
Regeling wordt voortgezet 

04-03-2019 
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Besproken agendapunten  

 
1. Opening:  

De voorzitter vraagt of iedereen met de agenda kan instemmen. Dat is het geval. 
 

2. Mededelingen 
- Er zijn twee afwezigheidsmeldingen (zie in kop). 

- Het bestuur heeft niet uitgezocht of een extra lichtmast op baan 1 tot de mogelijkheden behoord (punt 9 notulen jaarvergadering 2018). 

 
3. Notulen ALV 5 maart 2018 

De opgemaakte notulen van de op 5 maart 2018 gehouden algemene vergadering worden goedgekeurd.  
 

4. Financieel verslag 2018 

4.1 Rekening en verantwoording (balans per 31-12-2018 en staat van baten en lasten 2018) wordt door AV toelicht. Aan de orde komen o.a. de volgende 
punten: 

- Baromzet iets gestegen, mede door het mooie weer tijdens het open toernooi. Marge bar blijft op een mooie 53% als gevolg van inkoopbeleid Fred; 
- Contributie-inkomsten lopen verder terug a.g.v. dalend ledenbestand (78 betalende leden in 2018. In maart 2019: 71 betalende leden); 

- Sponsorcommissie weet inkomsten wederom op hoog pijl te houden; 
- Baanonderhoud zelf uitvoeren is gezien teruglopend ledenaantal wel wenselijk. 

4.2 Rapportage kascommissie. Alles op orde. De kascommissie bestaande uit Fred Overduin en Wil Mangnus worden bedankt voor haar inspanningen. 

4.3 Begroting 2019 wordt toegelicht. Het tekort ad € 740 ontstaat eigenlijk alleen door een opname van een opknapbeurt binnenkant clubhuis. Verder gaan 
we er wel vanuit dat we zelf het voorjaarsonderhoud doen. 

4.4 Voorstel voor goedkeuring: 
4.4.1 Balans per 31 december 2018 en staat van baten en lasten 2018; 

4.4.2 Begroting 2019 

De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur opgemaakte Rekening en verantwoording over het jaar 2018 en de begroting voor 2019. Beiden 
punten worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

4.5 Décharge bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid. 
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het over 2018 gevoerde beleid. 

4.6 Verkiezing nieuwe kascommissie. Benoemd worden Wil Mangnus (voor het tweede jaar) en Jaap van der Wouden. Beiden zullen volgend jaar de boeken 
van 2019 controleren. 

 

5. Bestuursverkiezing 
Reglementair is bepaald dat jaarlijks twee bestuursleden dienen af te treden volgens een daartoe opgesteld rooster. In 2019 zijn aftredend Menno 
Veenstra en Agnes Koert. Zowel Menno en Agnes stellen zich herkiesbaar. 
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6. Contributievoorstel 2019 

Juniorleden (t/m 6 jaar)   €   00,00  (2018: €   00,00)  
Juniorleden (7 t/m 17 jaar)  €   60,00  (2018: €   60,00)    
Seniorleden (vanaf 18 jaar)  € 130,00 (2018: € 130,00) 
Maximaal gezinslidmaatschap  € 325,00 (2018: € 325,00) 

Studententarief = contributie gelijk aan juniorlidmaatschap (7 t/m 17 jaar) 
 

 Het studententarief geldt voor voltijdstudenten van 18 t/m 30 jaar die bewijs kunnen overleggen van een voltijdsstudie. 

 In de contributienota wordt tevens opgenomen de nog openstaande barrekening per 31 december. 

 

De vergadering gaat akkoord met het bovenstaande contributievoorstel om het tarieven voor het zesde achtereenvolgende jaar niet te verhogen. In het 
kader van bovenstaand contributievoorstel gaat de vergadering tevens akkoord met de volgende voorstellen: 

o Juniorleden t/m 6 jaar betalen geen contributie (idem in voorgaande 5 jaar). 
o Een senior-lid die een nieuw lid aanbrengt krijgt een tegoed van € 50,- aan consumpties in het daarop volgende jaar. We stellen voor deze 

regeling voor het komende seizoen in stand te houden. 

 
7. Commissies 

 Sponsorcommissie (HvE): Henk denkt weer na over een sponsoravond en wijst op kortingen die worden verstrekt door Tennis Only.  

 Barzaken (FO): geen bijzonderheden 

 Activiteiten (JT/LA/HvE): Voor de zomervakantie staat bij voldoende belangstelling een dauwtrap toernooi en een midzomeravond op de rol. Verder wordt 

de donderdagavondcompetitie van Henk nog steeds heel goed bezocht. Start van Do-av: nieuwe streefdatum is 4 april 2019 anders een week later. 
 Competitie (AK): in 2019 een Heren team op zaterdag en een mixed team op vrijdagavond. Verder spelen alle teams dichtbij in de omgeving. 

 Open Toernooi (AK): Agnes neem weer het voortouw. Het finale weekend valt wel samen met het Perkouwsfeest 6/7 september. Dat is jammer. 

 Baanonderhoud (HP): Henk Peltenburg neem coördinatie voor het parkonderhoud op zich.  

 

 
8. Overige zaken 

 Notitiesportbeleid. De gemeente is bezig met een inventarisatie van de eigendoms- beheer- en exploitatie situatie van alle sportverenigingen teneinde 

een samenhangend sportaccommodatieplan te kunnen ontwikkelen. Met alle tennisverenigingen is de gemeente in gesprek om te praten over vormen van 

subsidieverlening. Momenteel zijn er plannen dat alle tennisverenigingen een pot gaan beheren die door de gemeente wordt gevoed. De pot zal worden 
begeerd door een stichting o.i.d. Er zal vervolgens een verdeling van het geld moeten plaatsvinden op basis van het aantal banen of leden etc. Dit zal 

naar verwachting nog wel even duren voordat men hier uit is. 
 Parkwerkzaamheden: binnenkort zal MV een oproep rondsturen voor handjes. 
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9. W.v.t.t.k 

- 
 

10. Rondvraag 
 Vraag van vorig seizoen: Bestuur zal uitzoeken of betere verlichting voor baan 1 mogelijk is. 

 Jorina Dogterom vraagt of het mogelijk is bardienst op maandag tijdens tennislessen in te plannen. Antwoord: kan wel, maar te weinig leden. Gaan we 

niet doen. 

 Jan Moerman vraagt zich af of er jubilarissen zijn (Zal Jolanda Uitzoeken); 

 
 

Agnes sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 
 

Berkenwoude, 4 maart 2019 
 

 

 
Agnes Koert (voorzitter)  Menno Veenstra (secretaris)  Alexander Visser (penningmeester)   

 
 

 
 

 

Jolanda Trouwborst   Henk van Emden   Linda Akse 


