“TENNIS DEEST”
Notulen algemene ledenvergadering
Datum
Aanvang
Sluiting
Plaats
Bestuur aanwezig
Bestuur afwezig

: 14 maart 2018
: 20.00 uur
: 21.45 uur
: clubhuis Kremershof
: Daphne, Peter, Hans en Tonny
: n.v.t.

Leden aanwezig
Leden afgemeld
Gast

: Henk Marcus, Paul Janssen, Henk van de Heuvel, Lann Jacobs.
: Koos en Elly Jilesen, Julia Loeffen.
: n.v.t.

Agenda:
1. Opening/mededelingen.
2. Notulen 2017
3. Jaarverslag secretaris
4. Jaarverslag penningmeester/financiën
5. Kascontrole ( Paul Janssen en Henk Marcus )
6. Toernooien / activiteiten
7. Aftreden Hans Verwaaijen. Aantreden nieuwe bestuursleden/commissies.
8. Rondvraag / sluiting
1] Opening/mededelingen;
Daphne heet iedereen welkom en opent de algemene ledenvergadering.
Mededelingen;
Zoals per mail al bekend gemaakt is TD niet meer aangesloten bij de KNLTB.
Dit jaar is de contributie verhoogd zoals in 2016 tijdens de algemene jaarvergadering is
besproken. Een en ander is al via de mail aan u uitgelegd.
Het informatieboekje en huishoudelijk reglement worden aangepast. De nieuwe versie is van
dd. 14-3-2018 vanwege akkoord leden wordt deze tijdens de algemene ledenvergadering
vastgesteld.
Iedereen die in 2017 iets voor TD heeft gedaan in welke vorm dan ook. Heel erg bedankt
daarvoor. Henk en Julia Marcus, Huub Stevens, Piet van de Logt en Paul Janssen bedankt
voor jullie inzet en wij hopen in 2018 weer een beroep op u te kunnen doen.
Ook tijdens NL Doet 10 maart jl. waren er vrijwilligers om ons clubhuis schoon te maken. Er
is schilderwerk verricht en zoals u hebt kunnen zien is het verhard pad bij de poort
gedeeltelijk al gereed. Ook dank aan Kees Ariëns voor het beschikbaar stellen van
gereedschap en zijn bijdrage om stenen naar dit pad te vervoeren. De vlaai bij de koffie en
balletje gehakt tussen de middag waren erg lekker en werd goed ontvangen. Vrijwilligers
heel erg bedankt.
Aan de aanwezige leden wordt gevraagd of er nog iets wil inbrengen?

2] Notulen vorig jaar;
De voorzitter vraagt aan de leden of iemand opmerkingen heeft op de notulen van 2017.
Er zijn geen opmerkingen, waarmee de notulen worden vastgesteld.
3] Jaarverslag secretaris;
De voorzitter geeft het woord aan de secretaris die het jaarverslag van 2017 met de
aanwezige leden doorneemt.
4] Jaarverslag penningmeester;
Het jaarverslag van de penningmeester is door de kascommissie beoordeeld. De financiële
positie is niet sterk te noemen en mede oorzaak, is de terugloop van leden en de bijdrage
aan de KNLTB. Om niet in de financiële problemen te komen heeft het bestuur moeten
besluiten om Tennis Deest af te melden als lid van de KNLTB omdat we gewoonweg niet
meer aan onze verplichtingen zouden kunnen voldoen. Dit besluit zal onze financiële positie
enigszins stabiliseren maar het blijft oppassen met onze uitgaven. Het zoeken naar
sponsoren om extra gelden binnen te krijgen blijft een aandachtspunt.
Voor het afmelden bij de KNLTB zijn alle leden via de mail benaderd of zij akkoord gingen
met het afmelden van onze club als lid van de KNLTB. Tijdens deze vergadering wordt in
algemene stemming nogmaals gevraagd of er nog bezwaren zijn tegen de afmelding bij de
KNLTB. Alle leden gaan akkoord met de beslissing van het zittend bestuur.
5] Kascontrole;
De kascontrole heeft op 21 februari plaatsgevonden en is door Paul Janssen en Henk Marcus
akkoord bevonden. De kascontrole voor 2018 zal worden gedaan door Henk Marcus en Lann
Jacobs.
6] Toernooien en activiteiten;
- We starten op donderdag 1 maart weer met de jeugdtrainingen op de reguliere tijden.
- Op woensdag 21 maart is er een overleg met vrijwilligers die meehelpen met de HLG.
- Lann Jacobs wil wel als vrijwilliger meehelpen met de HLG.
- Meedoen met collecte Oranjefonds? De helft van de opbrengst gaat naar de club. Er zijn
geen aanmeldingen om hieraan mee te doen.
- Tennis clinics aan kinderen van ’t Klosthufke en St. Victorschool door actief Maas&Waal.
- Start Ladies Only voorjaar. Waarschijnlijk op een woensdag.
- Open dag Tennis Deest. 10 jaar tennisbanen in Deest.
- Snuffelpas 2018. TD doet weer mee met de actie van Actief M&W.
- BBQ voor leden. ( ook jeugdleden en ouders van jeugdleden ) Met een kleine eigen
bijdrage.
- Ouder en kind toernooi. De zomerafsluiting met een kanotocht door de wetering van
Wijchen naar Appeltern.
- Highland Games op 9 september.
- Meedoen met speculaasactie? Vanwege extra inkomsten. Wordt vervolgd.

7] Bestuursverkiezing; aanmeldingen nieuwe bestuursleden/commissieleden
Zoals bekend nemen we vanavond officieel afscheid van Hans Verwaaijen als bestuurslid van
Tennis Deest en bedanken hem voor zijn inzet met vooral de gezellige Hans&Hans
toernooien welke hij samen met Hans Peperkamp heeft georganiseerd. Als dank
overhandigd de voorzitter Hans een lekker flesje wijn. Er hebben zich geen nieuwe
bestuursleden/commissieleden aangemeld.
Daphne meld dat zij en Tonny volgend jaar aftreden en niet herkiesbaar zullen zijn. Peter
van den Hurk blijft in principe nog een jaar bestuurslid, maar dit hangt weer af of er nieuwe
bestuursleden bijkomen. In dat geval zullen we moeten bekijken hoe het verder moet. Tonny
blijft wel lid en actief bij de onderhoudsploeg, echter zal geen bestuurdersfunctie invullen.
We zullen dit op onze site vermelden, maar ook in Deest Nieuws zullen we daar aandacht
aan besteden.

8] Rondvraag/sluiting;
Hans Verwaaijen stelt voor om een tennismarathon te houden bij 10 jaar tennisbanen.
Lann Jacobs geeft aan dat hij eventueel een Kajak ter beschikking heeft voor de kanotocht.
Daphne bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.30 uur.
Algemene ledenvergadering in 2019 ; woensdag 6 februari aanvang 20.00 uur.

