Algemene Ledenvergadering T.V. ’t Stort 2017
Datum
Aanvang
Locatie

:
:
:

Donderdag 26 januari 2017
20:00
Clubhuis

Aanwezigen: zie presentielijst
Bestuur: Dirk Kramer (voorzitter), Fokko van Leijenhorst (penningmeester), Ilse Marks (secretaris),
Carla van Ommen (jeugd), Antia Stam (bar)
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 en heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Conceptverslag algemene ledenvergadering 2016
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2016 wordt zonder verdere wijzigingen of
aanvullingen goedgekeurd en vastgesteld.
Alle actiepunten uit het verslag hebben vervolg gekregen.
Tijdens de ALV was gevraagd of het mogelijk is om de financiële stukken mee te sturen met de
agenda voor de ALV. Het blijkt nog niet mogelijk om deze vertrouwelijke stukken op site alleen
voor leden toegankelijk te maken. Als oplossing kunnen leden via een mail aan de
penningmeester een verzoek doen om de stukken vooraf te ontvangen.
3. Jaarverslag 2016
De voorzitter doet mondeling verslag van de ontwikkelingen en activiteiten in 2016:

De verschillende competitie-teams hebben goed gepresteerd.

In het najaar is er als pilot een Interne Recreanten Competitie opgestart en uitgevoerd. Deze
mooie tussenvorm tussen recreatie en competitie was een groot succes en wordt in 2017
voortgezet.

Renovatie park en clubhuis: “boshuisje” gebouwd, elektrische kar aangeschaft, beachvelden
aangelegd, wcs vernieuwd, groepenkasten vervangen, cashloos clubhuis ingevoerd,
elektronisch prijzenbord geïnstalleerd, drankenautomaat in gebruik genomen.

Het van Randwijckhuis is verkocht. Er is nog geen contact met nieuwe eigenaar. Het is
belangrijk om het “recht van overpad” opnieuw te regelen.
Actie 2017/2018: Onderzoeken hoe we zowel aan de voor- en achterkant de toegang tot het
park kunnen garanderen.

Er waren verschillende veranderingen in personele bezetting: Koos Commandeur, Wim
Barendrecht en Rob Reijman zijn gestopt met hun werkzaamheden voor ’t Stort. Het extra
werk is opgepakt door resp. barcommissie, Thijs van Veen en de tuincommissie. Ilonca
Geeling heeft de ledenadministratie overgenomen.
4. Financieel verslag 2016
De penningmeester presenteert het financieel jaarverslag. Het jaar is afgesloten met een negatief
resultaat van € 2.900,00. Dit wordt o.a. toegeschreven aan lagere bar-opbrengsten bar, hogere
kosten tuinonderhoud.
Het huidige ledenaantal is 317. Maximaal in 2016 was het 383. Er zijn jaarlijks ongeveer ca. 50 à
60 opzeggingen. Het is de verwachting tot dit bij start seizoen weer aantrekt. ’t Stort is tegen de
landelijke trend in redelijk stabiel. Het ledenbestand bestaat uit 65% mannen en 35% vrouwen. De
grootste groep leden is tussen de 18-49 jaar. Er zijn meer leden van boven de 50 dan onder de 18
jaar.

Het financieel jaarverslag heeft een nieuwe toevoeging, de materiële vaste activa. Dit geeft een
overzicht van investeringen en afschrijvingen.
De voorzitter geeft de Kascommissie het woord: De voorzitter van de commissie spreekt zijn
waardering uit voor de penningmeester. Hierna leest hij de verklaring van de commissie voor
waarin Jan van Weert en Jean-Paul den Boer verklaren dat ze de financiële bescheiden hebben
gecontroleerd en in orde hebben bevonden. Op voorstel van de Kascommissie verlenen de leden
het bestuur décharge. Jan van Weert neemt afscheid van de Kascommissie en wordt opgevolgd
door Ronald Ekelschot.
5. Bestuurszaken
De penningmeester, Fokko van Leijenhorst, kondigt aan dat dit zijn laatste jaar wordt in het
bestuur. Het bestuur nodigt leden uit zich aan te melden als nieuwe penningmeester.
De ledenadministratie wordt toegevoegd aan het bestuur.
6. Plannen en beleid 2017
a. Modernisering clubhuis
Het “pimpteam” presenteert een moodboard dat een idee geeft voor de modernisering van het
clubhuis: een wand met palethout en het hout op verschillende plekken terug laten komen, TV op
de wand monteren, de piano vervangen door een haard, radiatoren ombouwen te gebruiken als
zitplekken, balken lichter verven, plafond isoleren en lichte gipsplaten, gekleurde stabelbare
kunststof stoelen. Een natuurlijke en lichte uitstraling. De vloer nog één jaar zo laten.
Inventariseren bij andere verenigingen welke mogelijke oplossingen er zijn. Bij gravel zijn
plavuizen een mogelijke oplossing, maar vraagt een goede inloopmat.
Klusweekenden: Start 28-29 januari. De planning is om vóór 15 maart klaar te zijn. De activiteiten
zijn zo gepland dat klussen eerst afgemaakt worden voordat er aan iets nieuws begonnen wordt
en dingen dus niet half af zijn.
b. Missie/Visie
Het missie en visie document is in samenspraak met de leden opgesteld. Het document wordt als
zodanig goedgekeurd en vastgesteld.
c. Jaarplan Pilot Beachtennis – presentatie door BTA033
Het Beachteam licht het plan 2017 toe: Het plan is ambitieus. Er is een aanvraag ingediend voor
een internationaal toernooi tijdens het pinksterweekend, twee dagen. Er zijn 8 ranglijsttoernooien
aangevraagd bij de KNLTB. In het plan zijn clinics opgenomen voor leden. De omgeving van het
beachtennisveld wordt netjes gemaakt: tegels, pad bovenop, egaliseren.
Vraag: Hoeveel leden gaan beachtennissen? Op het moment zin er 2 actieve wedstrijdspelers en
20 geïnteresseerde leden. Het streven is om zo veel mogelijk leden te enthousiasmeren.
Vraag: Wie is de doelgroep? Toernooien zijn open voor niet-leden. Vrij spelen alleen voor leden
en introducées, hierbij gelden dezelfde regels als voor tennisleden.
Vraag: Komt er ook een los beachtennis lidmaatschap? In eerste instantie niet, wel een 10rittenkaart en zomerlidmaatschap. Dit moet verder onderzocht worden als beachtennis doorgezet
wordt.
Vraag: Wordt het niet teveel? Het streven is om dit jaar te laten zien hoe leuk beachtennis is.
d. Evaluatiecriteria Pilot Beachtennis
Het bestuur heeft evaluatiecriteria opgesteld om aan het einde van dit pilot jaar het beachtennis
te evalueren en go-no go beslissing te nemen. De evaluatiecriteria worden vastgesteld.
7. Financiën 2017
De penningmeester licht de begroting toe. De begroting is in hoge mate in overeenstemming met
de uitgaven van het afgelopen jaar. Het bestuur doet het voorstel is om de contributie met € 5 te
verhogen. De leden gaan akkoord met de voorgestelde contributieverhoging.
De leden keuren daarna het begrotingsvoorstel 2017 inclusief contributieverhoging goed.
8. Uitreiking ‘Van der Vegt’ beker.
Mijke Hoogeslag, coördinator jeugdcompetitie, ontvangt dit jaar de beker voor haar grote inzet
voor de jeugd.

9. Wat verder ter tafel komt
Mooi dat leden-initiatief tot beachtennis wordt gehonoreerd!
10. Sluiting met aansluitend de borrel van de penningmeester

