Notulen Jaarvergadering van TC Berkenwoude ‘Op Dreef’
Locatie: Clubhuis TC - aanvang 20.00 – maandag 9 maart 2020

Verzend datum:

Onderwerp: Jaarvergadering – Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2020

Meeting

ALV 9 maart 2020

Notulist: MV
Aanwezig:
Agnes Koert – AK
Menno Veenstra- MV
Alexander Visser – AV
Afwezig met bericht:
Henk Peltenburg, Fred Overduin,

Jolanda Trouwborst – JT
Henk van Embden – HvE
Linda Akse - LA
+ 8 leden

Annemieke de Willigen,

Ge Dogterom

Distributielijst:
Alle senior leden TC Berkenwoude
Besluiten ALV 2019
Omschrijving
B1
Goedkeuring notulen Algemene jaarvergadering van 4 maart 2019
B2
Goedkeuring balans per 31 december 2019 en de Staat van baten en lasten over 2019
B3
Goedkeuring begroting 2020
B4
Dechargeverlening bestuur voor het over het 2019 gevoerde beleid
B5
Benoeming kascommissie (Jaap van der Wouden en Jan Moerman (nieuw))
B6
B7
B8
B9
B10

Contributievoorstel 2020 aangenomen. Contributie Sr € 135 (2019: € 130), maximaal gezinslidmaatschap € 340 (2019: € 325). Tarief
voor junioren t/m 6 jaar (€ gratis), Junioren 7-17 jaar (€ 60) en het studententarief (€ 60) is ongewijzigd
Voorjaarsonderhoud in 2020 wordt uitbesteed (extra kosten € 2250)
Regeling waarbij een senior-lid een nieuw lid aanbrengt en daarvoor tegoedbonnen krijgt, wordt afgeschaft.
Telefoon- en internetabonnement in clubhuis wordt NIET opgezegd. Ontvangst 4G (en 5G al helemaal niet) zeer matig
Vooralsnog geen extra verlichting op baan 1. Kosten te hoog (+/- € 12.500)
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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 een viertal afwezigheidsmeldingen (zie in kop).
- Wil Mangnus brengt de groeten over van Leo Wesdorp. De laatste zit op Bali.
- Fred Overduin (niet aanwezig) heeft per e-mail doorgegeven dat:
o de prijs van Leffe omhoog moet omdat inkoop flesje 33cl duurder is dan fles 30cl
o Fles Aquarius duurder wordt omdat die in het hoge BTW tarief wordt ondergebracht

3.

Notulen ALV 4 maart 2019
De opgemaakte notulen van de op 4 maart 2019 gehouden algemene vergadering worden goedgekeurd.

4.
4.1

Financieel verslag 2019
Rekening en verantwoording (balans per 31-12-2019 en staat van baten en lasten 2019) wordt door AV toelicht. Aan de orde komen o.a. de volgende
punten:
- Het negatieve exploitatieresultaat 2019 ad € 3.782;
- Contributie gelijk t.o.v. vorig jaar
- BTW tariefverhoging van 6% naar 9%
- Lagere baromzet, toch een mooie marge.
- Sponsorinkomsten ad € 5100,- gelijk als in 2018 maar toch een mooi bedrag (waar we inmiddels wel afhankelijk van zijn);
- baanonderhoud uitbesteed ad € 2300,-;
- WOZ waarde 2019 is na bezwaar met € 35.000 verminderd;
- Er wordt voorgesteld het abonnement van de telefoon en internet op te heffen om kosten te besparen (besparing max. 350). Gezien de matige 4G
(laat staan 5G) ontvangst op de tennisbaan wordt besloten dit niet te doen, omdat een goede bereikbaarheid voor het opentoernooi noodzakelijk is.
De leden spreken hun dank uit voor de inspanningen op het gebied van het inkoopbeleid door Fred Overduin. Hij is altijd op zoek naar supermarktkoopjes
en bestelt niet standaard bij de duurdere drankleverancier zijn producten.

4.2
4.3
4.4

Rapportage kascommissie. Alles op orde. De kascommissie bestaande uit Wil Mangnus en Jaap van der Wouden wordt bedankt voor haar inspanningen.
De begroting 2020 wordt toegelicht. Het tekort ad € 2.250 ontstaat door het besluit het voorjaarsonderhoud te laten uitvoeren. Met het beperkte aantal
leden is het al veel werk om het park buiten de banen op orde te houden. Om het nog leuk te houden voor de vrijwilligers is het uitbesteden van het werk
aan de banen de meest voor de hand liggende optie.
Voorstel voor goedkeuring:
4.4.1 Balans per 31 december 2019 en staat van baten en lasten 2019;
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4.5
4.6

4.4.2 Begroting 2020
De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur opgemaakte Rekening en verantwoording over het jaar 2019 en de begroting voor 2020. Beiden
punten worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
Décharge bestuur voor het in 2019 gevoerde beleid.
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het over 2019 gevoerde beleid.
Verkiezing nieuwe kascommissie. Benoemd worden Jaap van der Wouden (voor het tweede jaar) en Jan Moerman. Beiden zullen volgend jaar de boeken
van 2020 controleren.

5.

Bestuursverkiezing
Reglementair is bepaald dat jaarlijks twee bestuursleden dienen af te treden volgens een daartoe opgesteld rooster. In 2020 zijn aftredend Henk van
Embden en Jolanda Trouwborst. Jolanda en Henk stellen zich herkiesbaar.

6.

Contributievoorstel 2020
Juniorleden (t/m 6 jaar)
Juniorleden (7 t/m 17 jaar)
Seniorleden (vanaf 18 jaar)
Maximaal gezinslidmaatschap
Studententarief = contributie gelijk aan

€ 00,00
(2019: € 00,00)
€ 60,00
(2019: € 60,00)
€ 135,00
(2019: € 130,00)
€ 340,00
(2019: € 325,00)
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. 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 6 jaar).
o De regeling waarbij een senior-lid die een nieuw lid aanbrengt een tegoed van € 50,- aan consumpties ontvangt in het daarop volgende jaar,
wordt afgeschaft.
7.

Commissies
• Sponsorcommissie (HvE): Henk gaat bij voldoende belangstelling een sponsoravond organiseren en wijst op kortingen die worden verstrekt door Tennis
Only. Leden zien mooie sponsorinkomsten en realiseren zich dat de TC deze inkomsten ook nodig heeft.
• Barzaken (FO): zie mededelingen
• Activiteiten (JT/LA/HvE): Het was een beetje treurig. Alleen dauwtraptoernooi is doorgegaan. Rest activiteiten i.v.m. gebrek aan deelnemers is niet
doorgegaan.
• Competitie (AK): in 2019 een Heren team op zaterdag en een mixed team op vrijdagavond. Voor 2020 voor dezelfde teams ingeschreven.
• Open Toernooi (AK): Agnes neemt weer het voortouw.
• Baanonderhoud (HP): Henk Peltenburg neemt coördinatie voor het parkonderhoud weer op zich.
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8.
•

•
•
•
9.

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. Er zijn inmiddels vergevorderde plannen waarbij alle tennisverenigingen een pot gaan beheren die door de gemeente wordt gevoed
(+/- € 40.000 per jaar te verdelen over 46 tennisbanen van de 10 tennisverenigingen). De pot zal worden beheerd door een coöperatie o.i.d.. Een
vereniging kan aanspraak maken op een pro-rata deel van de pot bij een renovatie van de banen, bijvoorbeeld voor vervanging van de toplaag.
Het uitbesteden van het onderhoud bevalt goed, gaan we ook dit jaar weer doen.
Huidige verlichting vervangen voor Ledverlichting is veel te duur en besparing met ons stroomverbruik slechts marginaal. Betere verlichting op baan drie
is ook te duur (grove schatting van € 12.500).
De vergadering wenst weer barboekjes met een planning. Bestuur gaat er mee aan de slag
W.v.t.t.k
-

10. Rondvraag
• Momenteel hebben we een zware aansluiting voor elektriciteit: 3 x 35A. Daarvoor betalen we een hoog bedrag aan vastrecht. De vraag is of dit niet met
minder kan bijvoorbeeld 3 x 25A? – Snelle rekensom: 6 gasontladingsbuizen x 2000W = 12.000W -> 3 x 25 x 230 = 17.250W. 6 armaturen zou dus
moeten passen. Bestuur vraagt na bij HAK (de lichtmastenboer).
Agnes sluit de vergadering om 22.15 uur.
Berkenwoude, 9 maart 2020
Agnes Koert (voorzitter)

Menno Veenstra (secretaris)

Alexander Visser (penningmeester)

Jolanda Trouwborst

Henk van Emden

Linda Akse
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