Verslag Algemene Ledenvergadering TC Hardenberg
Datum:
Tijd:
Locatie:

Vrijdag 9 maart 2018
19.30 uur
De Match

1. Opening door voorzitter Marcel van Dijken
Marcel heet iedereen van harte welkom op onze tweede jaarvergadering van TC
Hardenberg.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld, geen aanvullingen.
3. Mededelingen
Marcel staat stil bij het verdrietige overlijden van ons actief spelend lid Leon Rotgers. Ook
twee kinderen van Leon speelden bij de jeugd van TC Hardenberg. Marcel zal bij de
eerstvolgende nieuwsbrief aandacht besteden aan het trieste overlijden van Leon.
4. Enquête
Fijn dat zovelen de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen. De input van de
enquête wordt meegenomen in het nog op te stellen visie- en beleidsplan van TC
Hardenberg. Marcel neemt bepaalde onderwerpen uit de enquête onder de loep a.d.h.v.
een PowerPoint presentatie. Met name verbeterpunten, onderhoud, vrijwilligers,
rookbeleid en alcoholbeleid komen hierbij aan de orde.
5. Vaststellen algemeen jaarverslag
Het algemeen jaarverslag wordt goedgekeurd onder dankzegging van de medewerking van
vrijwilligers en bestuursleden.
6. Vaststelling financieel verslag door de kascommissie
Ron van der Kemp en Thom Cremer vormden de kascommissie. Ron en Thom hebben
uitgebreid de administratie doorgenomen. De balans en de winst- en verliesrekening zijn
door de kascommissie goedgekeurd. Zij hebben geen opmerkingen. Decharge wordt
verleend.
Ron van der Kemp blijft nog een jaar aan als lid van de kascommissie, Martin Eggengoor zal
hem volgend jaar bijstaan. Mochten er nog mensen naderhand vragen hebben over de
cijfers, dat kan altijd bij de penningmeester. Er zit een toelichting bij en vooralsnog spreekt
het financieel verslag voor zich.

7. Nieuwe kascommissie benoemen
Voorgesteld wordt om Ron van der Kemp en Martin Eggengoor te benoemen. Onder groot
applaus wordt dit voorstel aangenomen.
8. Vaststelling contributie
Wij willen dat TC Hardenberg in alle opzichten een laagdrempelige tennisclub is en blijft.
Daarom is besloten om de contributie voor 2018 laagdrempelig en dus gelijk te houden.
N.a.v. de enquête en de opmerkingen over onderhoud van het park, zal dit uiteraard
volgend jaar kritisch bekeken worden of dit haalbaar blijft.
9. Vaststelling begroting 2017
De penningmeester Henk Jan Meijeringh krijgt het woord en licht de begroting toe. Nieuw
dit jaar is dat de geconsolideerde cijfers van de stichting en de vereniging worden
gepresenteerd. Conclusie is dat er zuinig geleefd is door de stichting en de vereniging, en
daar plukken wij nu als TC Hardenberg de vruchten van. Dat is zeker een verdienste van
onze (bestuurlijke) voorgangers!
10. Aftreden lid jeugdcommissie en voorstel tot nieuw lid
Eelco treedt af als voorzitter van de jeugdcommissie. Eelco wordt o.a. geroemd door zijn
duidelijkheid, recht voor z’n raap, enthousiasme, en dat alles vanuit een goed hart. Een
jarenlange waardevolle kracht voor onze vereniging. Een afscheid van Eelco volgt nog in
kleinere kring. Mirian Veurink wordt voorgesteld en de vergadering stemt hiermee in.
Welkom Mirian en veel succes. Beiden ontvangen een mooie bos bloemen van Marcel
namens de vereniging.
11. Rondvraag
 De vraag wordt gesteld hoeveel leden TC Hardenberg op dit moment heeft: dit zijn er op
dit moment 604.
 Thom Cremer vraagt aandacht voor vrijwilligers van TC Hardenberg. Het baart hem
zorgen in relatie tot het onderhoud van het park. Het park is groot en vergt wel
onderhoud. Heel veel mensen dragen hun steentje al bij, maar dat is niet genoeg. Er
volgt een discussie over wat de beste manier is om dit aan te vliegen, mensen
enthousiast te maken.
1. We gaan het organiseren, eventueel via een vlog van Marcel;
2. Sponsoring behoort tot de mogelijkheden;
3. Aanvoerders van een team worden benaderd;
4. App-groep van maandag wordt gemobiliseerd;
5. Bijv. een zaterdagochtend 1x per maand, gezellig en effectief, maar ook
overzichtelijk en niet te belastend;
6. Mensen willen niet structureel, maar incidenteel wel ingezet worden.
12. Sluiting
Marcel bedankt iedereen voor haar/zijn aanwezigheid en het positieve meedenken.

