Notulen algemene ledenvergadering d.d. 22 maart 2017
Bij de eerste opening om 20.00 uur is het vereiste quorum, als bedoeld in artikel 16,
lid 3 van de statuten, niet aanwezig en daarom verricht de voorzitter om 20.15 uur de
tweede opening. Er zijn totaal 32 leden aanwezig, waarvan 6 bestuursleden.
1. Opening.
Jan Hoppenbrouwer opent als voorzitter de ledenvergadering en heet alle aanwezigen
welkom.
2. Mededelingen.
Jan staat eerst stil bij het overlijden van ons erelid Henk van Essen. Een bikkel van een
vent die heel erg veel tijd heeft gestoken in zijn Tautenburg. We zullen hem erg
missen en wensen zijn gabbers en familie veel sterkte.
We zijn dit jaar goed begonnen met een druk bezet indoortoernooi en een geweldig
OJT. Het hele team van het OJT inclusief alle jonge enthousiaste hulp verdient
complimenten voor de geweldige organisatie waarbij uiteraard ook de KC en de PC
hun steentje hebben bijgedragen.
Op 2 april staat alweer het openingstoernooi gepland, waar Jan een ieder oproept om
aan mee te doen en vooral ook de omgeving op te porren om mee te doen. Er hebben
zich al ruim 30 leden aangemeld; er is ruimte voor 48.
Het was een bijzonder jaar, een jubileumjaar met veel actie naast de reguliere
activiteiten. Met Koningsdag hebben we Taut op de kaart gezet en ook de
feestavonden waren perfect. Een zeer succesvol Open toernooi en overvolle competitie
vooral op de vrijdagavonden. Ondanks deze inspanningen en de vele initiatieven om
meer te bieden dan alleen de mogelijkheid om een potje te tennissen, zien we jaar na
jaar het ledenaantal dalen. Voor 2017 is dit echt het speerpunt en hiervoor hebben wij
de hulp van een ieder nodig. De daling van het ledenaantal moet stoppen. Deze week
worden flyers deur-aan-deur bezorgd. Via de scholen wordt door Paul tennis op een
speelse wijze geïntroduceerd en in de Vierklank van deze week staan twee stukken om
leden te werven.
Afgezegd met verhindering:
Jan Bouman, Frits Schuurman, Sonja Cornelissen, Theo Warmerdam en Warner
Harmsen.
Na punt 9 volgt een korte pauze
3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2016.
Rob van de Blonk vraagt wat er is gedaan met de aanbevelingen van de
kascontrolecommissie. Leendert geeft aan dat dit straks aan de orde zal komen. Het
verslag is goedgekeurd.
4. Jaarverslag 2016 van het bestuur en de commissies.
Er zijn geen vragen of aanvullingen. Aan alle commissies en vrijwilligers een hele
dikke pluim voor de inzet voor Tautenburg en aanstaande zaterdag nemen wij een
borrel op 2016 met alle vrijwilligers.

5. Jaarverslag 2016 van de penningmeester.
Leendert ligt zijn jaarverslag op geheel eigen wijze toe.
Het gerealiseerde resultaat over 2016 komt in de buurt van het begrote resultaat. De
contributieopbrengst is iets lager doordat minder nieuwe leden zijn toegetreden dan
verwacht en de meeste daarvan in het tweede deel van het jaar en die betalen de helft
van de contributie. Daar staat tegenover dat het aantal zomerleden beduidend hoger
lag.
Er is meer kantineomzet behaald; de marge is ook verbeterd. Dat is voor een
belangrijk deel veroorzaakt door Koningsdag (hogere prijzen) en het OT. Het gebruik
van de pinautomaat vindt steeds vaker plaats (ongeveer 53%).
Op de sponsorbijdragen heeft een afboeking plaatsgevonden van oude bedragen. Dit is
een gevolg van eigen fouten bij de inning. Inmiddels zijn er wel weer drie nieuwe
sponsors toegetreden.
De uitgaven voor gas/water/elektra zijn gestegen. Dit heeft te maken met het
wegvallen van de energiesubsidie.
In de kantine zijn het koffiezetapparaat en twee koelkasten vervangen.
Het OT heeft weer positief gedraaid, mede door meer sponsoren.
Er zijn verder geen vragen over het financiële jaarverslag.
6. Verslag van de kascontrolecommissie.
Thijs van Lierop en Wilma van de Hoef hebben op 14 maart 2017 de financiën
steekproefsgewijs gecontroleerd. Thijs doet verslag en laat weten dat de
kascontrolecommissie van mening is dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van
de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december 2016 en van de
exploitatie over 2016.
Zij complementeren Leendert met de duidelijke wijze van toelichting, parate kennis
bij vragen en de structuur van de volledige administratie.
De aanbevelingen van vorige jaar zijn opgepakt en onderzocht. Het overhevelen naar
de ING en het maximeren van bedragen op rekeningen tot € 100.000 is gebeurd.
Aandachtspunt blijft het sneller innen van de sponsorgelden om risico van
oninbaarheid te voorkomen. Voor 2016 zijn de sponsorbijdragen geïnd. De jaarlijkse
facturering vindt rond september plaats. De kascontrolecommissie adviseert dit eerder
te innen, bijvoorbeeld dit jaar begin van de zomer en vanaf 2018 in februari of maart.
De TC heeft een eigen kas. Geadviseerd wordt om bij een kas boven de € 1.000 deze
af te romen. Leendert geeft aan te bekijken of het nog noodzakelijk is dat de TC een
eigen kas houdt.
Ten slotte wordt geadviseerd om te bekijken of een deel van het vermogen dat niet
direct aangewend behoeft te worden, meer rente kan opleveren door het plaatsen op
een deposito. Vanuit de vergadering wordt gewezen op Rabo-obligaties die ook een
hogere rente opleveren.
Thijs en Wilma vragen de vergadering om het bestuur te dechargeren voor de
boekhouding van 2016, waarna de vergadering decharge verleent.
Het bestuur bedankt Thijs en Wilma. In verband met het opzeggen van het
lidmaatschap door Rut Verhoef, trad Wilma als reserve dit jaar op. Volgend jaar zullen
Thijs en Wilma nogmaals de kascontrole uitvoeren. Als reserve
kascontrolecommissielid stelt het bestuur voor: Leonne Logtenberg. De vergadering
stemt daarmee in.

7. Jaarverslag 2016 STAM.
Sander Maatman ligt de financiële cijfers toe. Het afgelopen jaar hebben de normale
dingen plaatsgevonden aan onderhoud en schilderwerk. Voorts is een nieuwe trekker
voor de PC aangeschaft.
Rob van de Blonk vraagt naar de vordering op de vereniging ultimo van het jaar. Dit
betrof de normale huurtermijn en die is inmiddels betaald.
Voorts is gekeken naar de reserveringen voor onderhoud e.d. Geconcludeerd is dat we
de afgelopen jaar ruim gereserveerd hebben. Mede omdat veel werk nog steeds door
leden van de vereniging wordt gedaan.
Als gevolg van het voornemen tot vervanging van de verlichting door LEDverlichting, en de subsidievoorwaarden, dient de rekening voor gas en elektra om naar
van de STAM te komen. Afgesproken is om vervolgens een all-in vergoeding aan de
vereniging in rekening te brengen.
Bij het vaststellen van de nieuwe huurvergoeding is voorts rekening gehouden met de
hiervoor vermelde hoge reserveringen. De huur gaat iets omhoog, maar daar staat
tegenover dat bij de vereniging geen kosten van gas en elektra meer staan, omdat die
dan al in de huurvergoeding zijn begrepen. Per saldo levert alles een voordeel van
ongeveer € 6.000 per jaar op voor de vereniging.
8. Vervanging verlichting door LED-verlichting.
Sander ligt dit punt nader toe. Hij wijst op de ontvangen subsidie; de ervaringen bij
TC Huizen en de besparing op de energiekosten. Dit laatste enerzijds door lagere
wattage, maar ook doordat lampen uitgedaan kunnen worden als er niemand na het
verlaten van de baan verschijnt. Bij de huidige lampen kan dat niet, omdat het te lang
duurt voor de lampen weer aan zijn.
Coos van Lierop vraagt over er aanpassingen in de meterkast noodzakelijk zijn. Dat is
niet het geval.
Rob van de Blonk vraagt of de verlichting per baan kan worden aangedaan. Nee, dat
blijft per twee banen. Dit heeft te maken met een goede spreiding van het licht en dat
het licht ook van alle kanten komt.
9. Uitreiking gouden tennisbal.
Om het vrijwilligerswerk te stimuleren is een inmiddels bekende wissel trofee in het
leven roepen. “de gouden tennisbal”. Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks tijdens
deze vergadering verstrek aan een persoon of commissie die beloond wordt voor
persoonlijk organisatorisch succes of jarenlange inzet voor onze club. De prijs kan
gezien worden als beloning, stimulering, voor iets kleins opvallend of juist iets wat al
jaren en jaren duurt en zo vanzelfsprekend is dat het eigenlijk niet meer opvalt.
Hij of zij is dan ook weer de persoon die het jaar daarop de opvolger mag aanwijzen.
Walter Mosterd /het Duo Henk en Bob/Theo Wip/Loek Fonkert/Harry Puijk, Marijke
Holleman hebben in het verleden deze prijs ontvangen. Afgelopen jaar was Paul de
Bruijn de gelukkige en zeer terechte winnaar. Aan hem de eer voor zijn of haar inzet
een volgend slachtoffer aan te wijzen.
De nieuwe winnaar is: Ries Floor. De speech van Paul is aan deze notulen gehecht.
Ries bedankt voor deze mooie prijs en gaat snel weer aan het werk achter de bar.
PAUZE

10.

Benoeming nieuwe bestuursleden
Bob heeft als voorzitter PC vorig jaar al afscheid genomen maar is nog wel zeer actief
bij de PC samen met een flink team. Binnen deze groep is er nog geen captain
gevonden maar zijn de taken wel goed verdeeld en besproken. De functie van
woordvoerder/rolverdeler/voorzitter binnen de PC is nog vacant. Maar met een goede
taakverdeling weet iedereen binnen deze groep wel waar ze aan toe zijn. Voor de
communicatie en als algemeen aanspreekpunt is het nog steeds gewenst dat er op
termijn wel iemand is die de rol van voorzitter PC op zich wil nemen.
Jan geeft aan dat het na ruim 8 jaar tijd is om zijn plek als algemeen voorzitter op te
geven. De inspiratie is een beetje op en het is tijd voor een frisse wind binnen het
team. Jan heeft het al die jaren met veel plezier gedaan. Hij bedankt het huidige
bestuur voor het vertrouwen en is blij als de vergadering het goed vindt Sander
Maatman te benoemen als de nieuwe voorzitter.
Zelf gaat hij niet niks doen. Hij gaat Margo helpen binnen de KC om dit belangrijke
onderdeel draaiend te houden.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Sander Maatman als nieuwe
voorzitter.
Sander spreekt Jan toe als vertrekkend voorzitter. Hij bedankt Jan voor de jarenlange
inzet, zijn enthousiasme voor het opzetten van allerlei nieuwe activiteiten en de wijze
waarop hij jarenlang de bestuursvergaderingen heeft geleid. Als blijk van waardering
reikt hij Jan diverse kado’s aan, waaronder de voor bestuursleden welbekende
ossenworst.
Na de verzending van de agenda van deze vergadering heeft Werner Boogaard zich
aangemeld voor de vacante vacature binnen het bestuur. Het bestuur is blij met dit
initiatief en vraagt de vergadering om in te stemmen met de benoeming van Werner
tot bestuurslid. De vergadering stemt daarmee in.
Dick Gladpootjes is dit jaar aftredend, maar stelt zich herkiesbaar voor een nieuwe
termijn. De vergadering stemt daarmee in.
11. Begroting 2017.
Leendert licht de begroting toe.
De contributies zijn voorzichtig ingeschat. Voorshands wordt er geen rekening
gehouden met extra contributies voor nieuwe leden, mede gelet op de ingezette
wervingsactie waarbij nieuwe leden die voor twee jaar tekenen het eerste jaar geen
contributie betalen.
De kantine-omzet wordt iets hoger begroot dan vorig jaar, maar lager dan het
gerealiseerde resultaat.
De kosten voor het gebruik van het tennispark en de energiekosten zijn hiervóór al
door Sander toegelicht.
Verder is gekeken waar nog bezuinigd kan worden. De aanschaf van ballen is iets
lager begroot, omdat er nog een voorraad ligt.
De kosten voor ledenwerving en publiciteit zijn iets hoger begroot in verband met de
lopende wervingsactie. Daaronder vallen ook de € 25 bonnen.
De subsidie jeugd vanuit de vereniging is lager begroot. Dit heeft te maken met het
dalende aantal jeugdleden. De JC en Paul gaan bekijken op welke wijze de bijdrage

voor jeugdtennis het beste besteed kan worden.
De begroting 2017 wordt goedgekeurd met dank aan Leendert!
12. Vaststellen contributie 2018.
Geen verhoging
Senior
€
Junior
€
Junior t/m 8 jaar
€
Student
€
Winterlid
€
Zomerlid
€

170,103,35,113,100,45,-

Het voorstel voor de contributiebedragen wordt goedgekeurd. Daarnaast wordt de
introductie van het tarief voor junior leden t/m 8 jaar voor 2017 vastgesteld op € 35,-.
13. Benoeming TC.
Het verzoek aan de vergadering om als TC voor het jaar 2017 te benoemen:
Aline van Rossum, Mariel Merkus, Remko Schardam, Ed van Zijl en als
competitieleider Kees Thijs en als voorzitter ons aller Warner Harmsen! De
vergadering stemt hiermee in. Met hulp van het evenemententeam moet het weer gaan
lukken.
14. De samenstelling en plannen van de commissies in 2017.
TC: Aline geeft aan dat de gebruikelijke activiteiten op het programma staan.
KC: Er wordt gezocht naar nieuwe mensen om te sluiten. Verder zal er goed gekeken
worden naar de mogelijkheden voor vergroting van de marge.
JC: De JC bestaat dit jaar uit Ilse, Saskia van Dijk en Dennis Top. De uitwisseling
met Hollandsche Rading wordt ook dit jaar weer doorgezet. En er komt een
toppersdag oud-nieuw, waarbij de oudere jeugdleden worden gekoppeld aan een
senior-topper.
PC: Frank van Schaik ligt toe dat het parkteam op de normale wijze verder gaat. De
taken zijn goed verdeeld. Verder wijst hij er op dat in het verslag van de PC staat dat
Theo Wip daar nog deel van uitmaakt. Dat is niet meer het geval.
15. Rondvraag.
Paul vraagt of er wordt nagedacht over een soort buddy-systeem om nieuwe leden zich
thuis te laten voelen binnen de club. Dit is een van de onderwerpen die binnen de
nieuwe-ledencommissie wordt bezien.
16. Sluiting.
Jan dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit rond 21.45 uur de vergadering.
Dick Gladpootjes, secretaris.

*** GOUDEN BAL 2017 ***
Nadat ik vorig jaar van Marijke Holleman de gouden bal 2016 in ontvangst mocht nemen, en
deze een jaar lang iedere week gepoetst heb en glimmend op de schoorsteen had staan, is ‘t nu
aan iemand anders de eer om een jaar lang trots de Gouden bal in zijn of haar bezit te hebben.
Het is niet zomaar een trofee, maar een blijk van waardering van actieve clubleden voor een
ander zeer actief clublid. Ondanks dat onze vereniging veel actieve clubleden kent, kon er
voor mij dit jaar maar 1 iemand de felbegeerde gouden bal winnen.
Deze man, dus helaas dames, is al jaren een zeer actief wel-niet-lid. Veel leden van
Tautenburg zullen bij het horen van zijn naam niet direct weten wat hij allemaal voor de club
doet, maar dat is misschien ook wel zijn kracht. Gedreven, enthousiast en altijd bereid om te
helpen (ook bij minder leuke klusjes) en bij goed en slecht weer.
Zo hebben wij meerdere keren met storm en een flinke bak regen de party tenten met elkaar
op staan bouwen en afbreken voor zowel koningsdag als het jubileumfeest. Dat was
genieten...
Wat verder te denken van het renoveren van de kantine. Van tevoren niet in ‘t klusteam, maar
uiteindelijk bijna iedere dag mee geholpen.
3 keer paar jaar tref ik ‘m zwetend aan in de keuken, dan is hij al de hele dag druk bezig de
frituurpannen uit te koken en te verversen. Toch niet ‘t allerleukste klusje, maar..... geen
probleem voor hem.
Hiernaast zorgt hij, samen met Danielle Bang, wekelijks ervoor dat de kantine schoon en
netjes is.
Dan zijn meesterwerk en grootste passie. Die ligt toch wel in week nummer 32. Dat is de
week dat z’n vrouw hem eigenlijk niet ziet. Volgens mij slaapt hij dan zelfs hier. Hij zorgt,
samen met een topteam vrijwilligers, voor een topprestatie om de kleine keuken tot 4
sterrenkeuken om te toveren. Hij is daar chef over het vlees en vis, maar zorgt vooral voor een
geweldige stoganoff-saus, waarvoor zelfs niet-deelnemers van het toernooi voor naar ons
mooie park komen. Wat te denken van de tiramisu.....
Ik kan nog vele andere werkzaamheden noemen, maar dan duurt de ledenvergadering wel erg
lang. Dat kan ik de barman niet aan doen.
Jouw tijd voor de club wordt schaarser (heb ik van je begrepen), maar hopelijk ga je toch zo
door!!
De winnaar van de GOUDEN BAL 2017 is niemand minder dan:
RIES FLOOR.

