Notulen Algemene Leden Vergadering 7 maart 2017
notulist Carla Dekkers, secretaris

1)20.15 uur: Opening door de tijdelijke voorzitter Wim van Hilten
Wim heet iedereen welkom.
Bij de opening van de vergadering blijkt dat er onvoldoende leden aanwezig
zijn, waardoor het quorum niet gehaald wordt, de vergadering wordt gesloten
en om 20.30 uur wordt een 2de algemene ledenvergadering bijeenroepen,
zodat besluitvorming over de op de agenda geplaatste punten kan
plaatsvinden. Wim zit de vergadering wederom voor.

2)Ingekomen stukken en mededelingen
Aan afberichten doen we niet meer, vermelden we dus niet meer in de
notulen, maar wel graag de presentielijst tekenen.
Ad Olijhoek van de wedstrijdcommissie is op vakantie.

3)Notulen van de ALV van 8 maart 2016 gepubliceerd in de SMASH.
blz 6 geen opmerkingen
blz 7 geen opmerkingen
blz 8 geen opmerkingen
-Vraag over het veilig inloggen: Met Nicole is dit overlegd, via KNLTB gaan we
stapje voor stapje nieuw systeem invoeren. Nu nog niet direct een antwoord
te geven, maar het wordt dan wel veiliger.
-Vraag: doen de zonnecollectoren het wel en wat brengen ze eigenlijk op.
Wordt later in 2017 bekeken hoe of wat. In 2016 was de rekening 7000 kwh
a 1600 euro.
-Vraag van Jaap Smit of er geen meter op zit. Wim antwoord geen idee.
Wordt vervolgd.

4)Jaarverslagen commissies 2016 (park(onderhoud), ledenadministratie,
redactie, wedstrijd, jeugd, Bangert, secretariaat en sponsor.
Park: Wim legt de baanonderhoud uit vwb af/goedkeuren: samenvatting van
eerder bestuursoverleg daar de laptop toevallig net uitviel:
Door zeer nat weer afgelopen herfst bleven de banen te nat (zandlaag van 20
mm, alleen toplaagje van 2 a 3 mm is droog) en door nachtvorst bleef het
dus bevroren. Voor de veiligheid en minder slijten kan je langer met de
toplaag toe, dus dan kan er langere tijd niet gespeeld worden. Streng beleid
dus voor wat betreft de speelbaarheid van de banen.
-Jaap: de drainage is dat inmiddels opgelost? Arcade is geweest en die zegt
dat het voldoende is geweest, erkent de fout dus niet. Inmiddels is het
doorgetrokken en dus vrijwel opgelost, zeker voor 80%. Zelfs een buis was
niet aangesloten aan de anderen... ook dat is opgelost. Arcadis gaf wel een
compliment hoe de banen erbij lagen, is minimaal afgesleten. Dit jaar staat
groot onderhoud op het programma in maart/april, dan kan er waarschijnlijk

1 avond niet getennist worden.
Er is geconstateerd dat er toch getennist werd terwijl het bord van 'niet
bespeelbaar' hing. Misschien het hek blokkeren? Herman zegt dat het niet
kan. Het bord is leidend. Voor een langdurige periode wordt het op het
internet gezet. Klaas stelt nog een kettingslot voor..maar ook dit is geen optie.
Compliment van Wim aan de Wings dat we zoveel leden hebben.
Wim vraagt Nicole van Beckhoven of ze het KNLTB systeem wil uitleggen.
Tevens wordt ook de nieuwsbrief gekoppeld aan de ledenadministratie. Ze
zijn nu aan het implementeren, er komt waarschijnlijk nog 1 uitgifte van de
smash. Eerst wordt er uitgebreid getest, dan is er straks 1 systeem ipv alle
losse delen. Ook afhangbord bv.
-Jaap: is het niet gevaarlijk 1 systeem. Nicole: Het is en blijft sowieso via de
KNLTB, maar het zijn nu allemaal losse onderdelen, het wordt eenvoudiger
als het naar 1 systeem toe gaat.
Redactie: afscheid van Jan Dam. Speciaal woord voor Jan die jaren lid van de
redactie is geweest, met onze dank!
Bangert: niemand van de commissie is aanwezig. Wim vindt dat jammer. De
commissie heeft een vrijwel sluitende begroting ingediend voor komende jaar.
Wim wilde juist het blaadje van de carnaval vwb de sponsors aanbevelen aan
de commissie.
Verder geen commentaar meer behalve dat het verslag vd kantine commissie
mist en ook de competitie commissie er niet bij staat..
Loek vd kantinecie vertelt alsnog dat ze een prima jaar hebben gehad.
Minpuntje is dat er sommige mensen niet komen opdagen voor de kantine
dienst en dan reageren ze ook niet op de brief dat ze boete moeten betalen. Fried Moinat: misschien kan men het publiekelijk maken met een grote foto
erbij? Of hun pas blokkeren? Indien men toch nog lid is dan alsnog boete
betalen.
We bekijken hoe het gaat bij het pasjes uitreiken.
-Jaap: het gaat moeilijk met vrijwilligers werven. Misschien willen mensen
extra diensten draaien? misschien ergens anders vandaan of een poule met
mensen die zich beschikbaar stellen om in te vallen?
-Klaas Timmer: waarom maar 2 diensten? Misschien meer daar het hele jaar
rond is? -Wim: misschien proefjaar.
-Jaap: kijk bij andere verenigingen?
-Bep Karsten: we hebben al naar allerlei oplossingen gekeken. In de winter
wordt al dienst gedraaid door de aanwezigen van die avond.
Het kassasyteem heeft zijn vruchten al afgeworpen en zich al dubbel en
dwars terug verdiend heeft. Voordeel is ook dat er nu gepind kan worden.

5)Financieel verslag 2016 zie website.
- bespreking jaarverslag 2016
- begroting 2017
Bert Hart legt alles weer duidelijk en overzichtelijk uit.
NB aparte vermelding van de opbrengst van de Rabofietstocht.
Een lening is afgelost zodat we nog 1 lening overhouden waardoor we minder
rente hoeven te betalen.
Begroting: positief saldo dus de contributie hoeft niet te worden verhoogd.
- verslag kascommissie 2016
Klaas Timmer en Paul Wagenaar hebben dit gecontroleerd. Klaas leest de
verklaring voor. Bijzondere vermelding: de Stichting waarborgfonds Sport: de
financiële situatie van Wings is van goed naar uitstekend opgewaardeerd! Een
mooie prestatie. Applaus volgt.
- benoeming kascommissie 2017 Klaas stopt er mee, Gerard Hoffer komt erin
(was reserve), Ben Commandeur stelt zich beschikbaar voor reserve.

6)Bestuursverkiezing
a)Wim vraagt of er iemand om een schriftelijke stemming vraagt (hoort bij
personen), zo niet dan stelt hij voor Siebrand Konst per acclamatie tot
voorzitter te benoemen, indien zo dan graag applaus. Iedereen
applaudisseert. Siebrand komt naar voren en stelt zichzelf even voor. Is de
hamer vergeten mee te nemen die hij nog thuis had liggen van eerdere
voorzitterschap. Vindt dat dit bestuur het heel goed gedaan heeft afgelopen
jaren gedurende al die tijd zonder een voorzitter en roemt Wim het tijdelijke
voorzitterschap wat hij dus heel goed doet, misschien wel beter dan hijzelf
maar Wim wil geen voorzitter worden. Siebrand vind het fijn dat hij weer tot
voorzitter is gekozen want dat baantje bevalt beter dan bv een technische
functie..
b)John Bontje en Herman Koreman zijn per 1 januari gestopt met de
sponsorcommissie.
-John heeft Herman inmiddels bedankt voor zijn inbreng in de
sponsorcommissie.
-Wim vraagt of Herman John wil bedanken.
-Wim vraagt ook nog of er iemand interesse heeft voor de commissie en of
die zich dan wil aanmelden bij het secretariaat.
-Nicole vraagt bij wie ze moet zijn als er vragen zijn voor de sponsorcie. Dan
kan men bij Herman terecht. Tijdelijk komt het secretariaat bij die functie te
staan voor de info die via de KNLTB binnenkomt, anders missen we dat bij
afmelden hiervan.

7)Jaarprogramma 2017
Het is een uitgebreid programma. Wim zegt dat het vol genoeg is vwb de
avonden.
-Marianne Timmer vraagt of er geen 50+ toernooi is. Deze vraag heeft ze

meerdere keren aan het bestuur gevraagd, maar helaas geen antwoord
gehad. Ellen van Lunteren: vanuit de commissie moet er overdag ook iemand
vd wedstrijdcommissie aanwezig zijn bij het toernooi. Dus als diegene van het
50+ erbij wil zijn dan kan dat misschien wel want de meesten van onze
commissie werken overdag.
-Jaap: moeilijk om hetzelfde niveau bij elkaar te krijgen.
-Wim: we gaan kijken welke mogelijkheden er zijn, wordt vervolgd.
Het Blacklight toernooi gaat eraf, heeft dezelfde datum als de Ladiesnight.

8)Commissiebenoemingen/wijzigingen
Ariadne Polderman blijft alleen en ze heeft een oproep gedaan in de smash
voor versterking vd commissie. Wie meldt zich aan?

9)Rondvraag
-Jaap: wat is de wifi code: deze hangt bij de thermostaat. Komt ook op het
whiteboard te staan. Wordt geregeld dus.
-Mieke van Hilten: afgelopen weekend hing er een prachtig windscherm bij
baan 1. Dank aan de parkcommissie! Applaus volgt.
-Jaap: subsidie van de gemeente Drechterland voor led lampen is dat wat
voor ons? Herman zegt dat de lampen net nieuw zijn en dit is dus nog niet
aan de orde. Herman zegt ook dat het afhangt af van de bekabeling dus is
totaal niet aan de orde daar de kosten torenhoog zijn om dit te vervangen,
wel 40.000 euro.
-Ben vraagt wat wordt bedoeld met het nieuwe park? Wim zegt dat een paar
jaar geleden de banen vernieuwd zijn. En baan 5 en 6 heeft een ander soort
verlichting. Herman zegt misschien alleen 5 en 6 vernieuwen in de toekomst?
-Jaap: de Rabofietstocht is dit jaar 10 juni. Misschien dat er iemand anders
dit jaar wil fietsen? Jaap is verhinderd nl. Het zijn vaak dezelfde mensen die
fietsen.
-Ellen: hoe zit het met het evt overdekken vh terras? Wim zegt dat het
tijdelijk in de ijskast gezet is. Er wordt nu eerst onderzocht of er een deur
naar het gedeelte van de overkapping gemaakt kan worden. Loek zegt dat er
ook te weinig fooien zijn. Indien we weer wat extra geld hebben kunnen we
misschien kijken naar de mogelijkheid voor steigerbanken in het midden van
het terras.

Sluiting 21.45 uur Wim bedankt iedereen voor het aanwezig zijn en nodigt
iedereen uit voor een borrel. Bestuur bedankt Wim voor het tijdelijk
voorzitten, volgende keer zit onze nieuwe voorzitter Siebrand voor!

