Notulen ALV 06-03-2018

Aanwezig: 35 (bestuurs-)leden,
Bestuur: Siebrand Konst (voorzitter), Ad Olijhoek (wedstrijd), Bert Hart
(penningmeester), Wim van Hilten (park), Marcus Bot (communicatie/sponsor) en
Carla Dekkers (secretaris)
Afwezig: Loek Markering (kantine), Noud Drewes (jeugd) en Jaap Smit (vraag
gesteld via mail, zie verslag) ivm ziekte
Plaats: kantine, aanvang 20.15 uur

1) Opening door de voorzitter.
Iedereen wordt hartelijk welkom geheten door Siebrand. Het benodigde quorum is
bereikt en dus kan de vergadering beginnen.
Het goede stukje van Siebrand is per abuis niet geplaatst, wat op de site stond was
helaas van vorig jaar..het stukje zal alsnog op de site gezet worden.
Siebrand meldt dat het bestuur efficiënter moet handelen. Voortaan hebben we
vergaderingen met dagelijks (DB) en algemeen bestuur. DB komt wat vaker bij
elkaar. Het doel is om meer info te verstrekken, mede via maandelijkse nieuwsbrief.
Niet alleen maken we zorgen om het terug loop van de senioren maar we hebben
ook meer moeite om vrijwilligers te houden en te werven, eind maart meer hierover.
Nieuwsbrief komt voortaan eind (uiterlijk begin) van de maand uit. Kopij inleveren
voor het einde van de maand.
2) Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van Jaap Smit, wordt behandeld in de rondvraag, verder geen.
3)Notulen van de ALV van 7 maart 2017
Siebrand vraagt aan Ariadne of er inmiddels iemand bij gekomen is. Anja Koen is
toegetreden tot de competitie commissie.
De notulen zijn bij deze officieel goedgekeurd en vastgesteld.
4)Jaarverslagen 2017 zie de website ( redactie, parkcommissie, kantinecommissie,
jeugdcommissie, ledenadministratie, secretariaat, Bangertcommissie en
wedstrijdcommissie)
a)Redactie/nieuwsbrief:
vraag van Mieke van Hilten. De sponsors staan dicht op elkaar., nauwelijks goed te
lezen en valt niet op. Kan dat misschien aangepast worden? Ed van der Goes: ja
gaan we doen.
b)Park
Wim: op zich geen opmerkingen. Het hek is inmiddels afgebroken door de storm.
Voor wat betreft de verzekering: over 14 dagen afspraak met de verzekering. Staat
toch niet goed op de polis, probleem wordt binnenkort besproken. Voor de
winddoeken zijn betere palen nodig. Samen met de verzekerings maatschappij Zicht
wordt de polis alsnog aangepast. Via de nieuwsbrief worden jullie op de hoogte

gehouden. ABC-hekwerken wacht op ons bericht, ze kunnen beginnen zodra ze
groen licht van ons krijgen (binnen een maand).
Vraag: vwb de glasbakken: is eigen schuld zegt Wim (4 a 500 euro).
Vraag: Herman: vwb de toegangspoort. De software is hopeloos verouderd. Er moet
nieuwe in de kast en dan werken vanuit de cloud, dan kan ik vanuit huis storingen
oplossen. Nu hebben we nog XP, updates worden niet meer ondersteund. Met name
voor tijdelijke passen passen is het niet te doen. Nicole gaat hier ook nog dieper op
in. Herman regelt een offerte samen met Frans Bimmerman. Nicole raadt ook om de
info van de KNLTB te raadplegen. Het dagelijks bestuur neemt hier dan binnenkort
een besluit over.
c)Kantine:
Nicole: had bardienst afgelopen zondag. Ben zeer positief over de kantinecommissie
en dat de kantine er zo mooi ziet.
Bep: kantinerooster is moeilijk sluitend te krijgen. Siebrand: misschien ipv 2 toch 3
bardiensten draaien? Bep: vergrijzing slaat ook bij ons toe, er hoeft boven de 65 jaar
maar 1 dienst gedraaid te worden. Hiermee los je grotendeels het probleem op. Er
zijn steeds meer senioren boven de 65.
Evt in de maand van de vrijwilliger vragen wie extra diensten kan draaien of een
groep/lijst aan leggen wie dit extra zou willen doen. Graag ideeën aanvoeren, ieder
idee is welkom.
d)Jeugd: Marcus heeft niets toe te voegen. Er is een heel nieuwe commissie
ontstaan. Noud Drewes, de enige van de 'oude' commissie gaat als ervaren lid door,
samen met Annemiek Heilig, Dianne Bruijns, Claudia Dudink en Maayke Langenberg.
All-inn is begonnen met het aanbieding van speciale lessen voor talenten.
Marcus blijft betrokken bij het bestuur, maar heeft inmiddels een andere functie
(communicatie/sponsor)
e)Ledenadministratie:
Nicole van Beckhoven: we hebben inmiddels een nieuw systeem: KNLTB club. Het
gaat makkelijker worden om de leden bij te houden en de contributie te innen. De
betaling gaat bij ons goed, dus de reminder om te betalen hoeft bij ons niet. Ook is
er een nieuwe bardienstplanner. Alles zit nu in een systeem.
Geert: wanbetalers, moet jij daar achteraan? Nicole moet hier inderdaad achteraan.
Nicole is er niet verantwoordelijk voor. Makkelijk is om een datum te kunnen
selecteren om te betalen, meer flexibiliteit. Tevens makkelijker om de ledenlijsten
eruit te halen. KNLTB-club app komt ipv KNLTB app. Het werkt nog niet optimaal. Je
kan altijd Nicole even bellen als het niet duidelijk is. Marcus test de clubapp
inmiddels al.
Ed: vraagt of iedereen een mailadres heeft? Nicole antwoord inmiddels wel ja.
f)Secretariaat:
geen opmerkingen.
g)Bangert:
geen vragen.
Siebrand wenst de commissie weer heel veel succes voor dit jaar. Is samen met Wim
bij de commissie geweest vwb de sponsoring. Het tekort bleek toch iets minder te
zijn. Carnavalsboekje staat vol met eenmalige sponsoring. Wim moedigt iedereen
aan om met zijn allen rond te kijken om sponsors te verkrijgen. Contact dan wel met
Perry en/of Erik. Privé sponsoring mag altijd. Bv di-avond groepje.

h)Wedstrijdcie: geen vragen
Carolien Hommenga komt erbij voor Arjen Greuter (heeft 15 jaar bij de commissie
gezeten!)
Siebrand bedankt de vrijwilligers voor al hun werk dat ze doen, de meeste die het
dus al jaren lang doen.
Financieel verslag 2017 zie de website
Bert legt dit weer beknopt en helder uit, wederom een positieve begroting voor
2018. Ook dit jaar gaat hij extra aflossen. Er zijn geen vragen.
Bert geeft vervolgens door wat de stichting waarborgfonds sport gestuurd heeft:
SWS: de financiële situatie werd in voorgaande rapportage uitstekend
gekwalificeerd, de huidige financiële situatie van de vereniging en de ontvangen
begroting geven geen aanleiding om deze kwalificatie te wijzigen.
De begroting voor 2018 gaat uit van een positief resultaat, de 10.000 euro acht de
SWS haalbaar.
-Verslag kascommissie 2017
De kascommissie bestaande uit Paul Wagenaar en Gerard Hoffer heeft op 12 februari
2018 de balans op 31 december en de winst en verlies rekening over 2017
gecontroleerd. Alles was juist toegerekend, keurig op te vragen en gedocumenteerd
in de mappen. Complimenten voor onze penningmeester die scherp en kritisch waakt
over onze centen. De kascommissie stelt voor het bestuur van vereniging LTC Wings
te Blokker decharge te verlenen voor het in 2017 gevoerde financiële beleid.
-Benoeming kascommissie 2018
Paul is al 2 keer geweest. De nieuwe commissie bestaat uit Gerard Hoffer en Ben
Commandeur. Mieke van Hilten biedt zich aan als reserve voor komend jaar.
Siebrand bedankt de kascommissie.
Applaus volgt voor de penningmeester!
5)Bestuurswisselingen en mededelingen
Voor zowel de ledenadministratie als de communicatie commissie wordt dringend
ondersteuning gevraagd.
a)Bestuurswisselingen:
-Noud Drewes is de nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie (sowieso nieuwe
samenstelling).
-Marcus wordt voorzitter van de communicatiecommissie
(sponsor/website/nieuwsbrief).
De overgang van smash naar nieuwsbrief verliep niet goed vandaar dat Marcus dit
wil oppakken. Ook vwb de sponsoring in het geheel.
Samen met Ed en Alie Sprukkelhorst verzorgen zij de nieuwsbrief.
Marcus pakt dus ook de sponsoring op, als jullie mogelijk nieuwe sponsors weten dan
graag bij mij aanmelden.

De website pakt hij ook aan, is nl verouderd. Bv een responsive website maken,
tevens een eenvoudiger manier om er info op te zetten. Saskia van Putten gaat hem
bij de website helpen. Er mogen nog meer mensen aanmelden voor deze nieuwe
commissie.
b)Mededelingen:
-Licht baan 5 en 6: lampen worden vervangen door Led lampen. De gelijkmatigheid
van het licht is het belangrijkst, hopelijk wordt dit medio april aangelegd. Alle palen
zijn afzonderlijk bedraad, dus vervangen van de lampen is hierdoor erg makkelijk.
Investering van rond de 9000 euro.
-Onderhoud: alle drains zijn door gespoten, maar baan 5 en 6 moeten ook nog.
Verstoppingen worden ook nog aangepakt. Firma Heilig regelt een hoogwerker, met
dank aan hun.
-zonnepanelen: overleg met gemeente Drechterland gaat erg traag. De panelen
worden door Joeri Hommersen verzorgd. Nieuwe dekbedekking is nodig door lekkage
afgelopen jaar. Het wachten is dus op een nieuw dak en daarna kan pas de
zonnepanelen geplaatst worden.
-Siebrand: is om de tafel geweest met de voorzitters van tennisclubs Santana en
Drieban naar aanleiding van een bericht in de krant ivm veel hogere subsidies aan de
locale voetbalclubs. Gesprek met de wethouder gehad, deze vindt het een terechte
vraag waarom de tennisclubs dat ook niet krijgen. LTC Wings is in het verleden ooit
geprivatiseerd, toen was er nog geen sprake van duurzaamheid. De wethouder doet
zijn best om ook dezelfde subsidie te geven net als de voetbalverenigingen.
Daarnaast ook in gesprek geweest met elkaar om samen activiteiten te plannen.
Eventueel bij elkaar te kunnen tennissen of bv op sterkte.
Middels nieuwsbrief houden we jullie op de hoogte hiervan.
6)Jaarprogramma 2018
De nieuwe versie komt binnenkort op de website.
Opmerking: misschien handig om diegene die een activiteit organiseert er ook bij te
zetten.
55+ dames toernooi was een groot succes, dit jaar komt dit ook voor de mannen.
Ideeën voor activiteiten graag doorgeven aan Ad.
7)Commissiebenoemingen/wijzigingen
In

Uit

Wedstrijd: Carolien Hommenga
Kantine: Loes Vorstenbosch
Jeugd: Annemiek Heilig
Dianne Bruijns
Claudia Dudink
Maayke Langenberg

Arjen Greuter
Annet Metz
Ageeth Greuter,
Annette Bulder
Marcus Bot

8)Rondvraag
-Mieke: mbt het infoboekje. Komt er nog een flyer om in de kantine te leggen?
Marcus en Ed zijn er mee bezig, het concept ligt al klaar, het schooltennis komt er
ook weer aan en dan is het handig als het er is.
-Siebrand: Gerard Hoffer heeft in het verleden een avond voor nieuwe leden
georganiseerd. Siebrand wil dit graag met Gerard op zich nemen.
-Ariadne Polderman: vwb roken op het terrein, kan het rookvrij worden?
Het bestuur stelt voor om een rookplek ergens op het terrein te doen wat geen
overlast geeft. Zijn er mensen die hier bezwaar tegen hebben? Er zijn enkele leden
die hier toch wat moeite mee hebben. Paul stelt voor om een proeftijd van een jaar
te doen en kijken of de plek bevalt en of we hier mee door gaan. Siebrand heeft veel
vertrouwen in de parkcie en uiteraard in overleg met de rokers zelf.
-Geert Brands: ik ben een oud-lid en erelid. Wordt de digitale smash net zo goed
gelezen als de papieren smash? Nicole: in de nieuwsbrief is een functionaliteit waar
je kan zien of het goed gelezen wordt. Het wordt heel goed gelezen zelfs, percentage
is echt heel hoog, wel 75 % en ook naar welke sites er wordt gekeken kan men zien.
-misschien kan Marcus een maillijstje aan Ed geven zodat hij een reminder kan
sturen om stukjes aan te leveren. Nancy Abdoelhafiezkhan: idee om onder aan de
nieuwsbrief te vermelden wanneer de kopij aangeleverd moet worden? Dan weet
iedereen voor wanneer het moet.
-Dick Bransen: pinnen en contant, blijft dit? Bep antwoord dat dit blijft ivm de jeugd.
-Jaap Smit: alle jaarverslagen zijn inzichtelijk, ook voor niet leden. Moet dit
afgeschermd worden. Paul: zelfs telefoon nummers waren te zien.
Siebrand: bescherming van persoonsgegevens (AVG) is binnenkort ook van
toepassing op deze club, dus dat wordt ook mee genomen.
-Marian Smit: komt er nog een open dag voor de senioren? Dan worden er meestal
toch wel mensen lid. Wim: ook goed om middels advertentie in samenspel dit aan te
aankondigen. Yvonne Penning: Animo neemt af voor interne toernooien. Hoe pakken
we dit aan? Clubkampioenschappen neemt niet alleen voor de senioren af maar ook
voor de jeugd. Dit speelt trouwens ook bij de andere verenigingen.
Marian: senioren vormen ook clubjes, misschien dat stimuleren?
Yvonne: bij all-in is er een avondje per item, alleen de backhand bv, misschien is zo
iets ook voor onze club te regelen.
-Rabofietstocht: Siebrand: nieuw initiatief: de bank wil de lokale samenleving blijven
sponsoren middels Rabobank clubkas. Lid worden kan simpel middels een vinkje
zetten en dan natuurlijk minstens 2 stemmen op Wings en 3 stemmen aan andere
verenigingen. Dan krijgen we minimaal 150 euro (10 stemmen). Meer informatie
komt in de nieuwsbrief, bv dat je pas kan stemmen tussen 8-28 mei.

Siebrand bedankt de aanwezigen en nodigt iedereen uit om samen een borrel te
drinken.
Sluiting circa 21.45 uur.

