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Notulen Ledenvergadering 9 maart 2017 

   

Opening 

Om 20.10 uur opent de voorzitter de vergadering en heet de 15 aanwezige leden hartelijk welkom. 

Ingekomen stukken 

De volgende personen hebben zich afgemeld voor deze vergadering: Martin Verwey, Esther Hendriks, Ans 

Verwey en Boy Molmans. 

Terugblik 

De voorzitter kijkt kort terug op het vorig seizoen en noemt de volgende punten: 

- Nieuw aangelegd terras en herstellen drainage 

- Nieuwe toernooicommissie 

- De jubileumcommissie ter voorbereiding op ons 25 jarige lustrum 

- Het aangepaste sleutel regelement 

- Sponsorcommissie  

- Vernieuwde website 

- Ledenwerving 

 

Commissies 

Financieel 

De penningmeester neemt ons mee door de cijfers. Enkele belangrijke zaken zijn: 

- De banen e.d. worden in zijn geheel afgeschreven, hierdoor hebben we de komende jaren geen 

afschrijvingen meer en is het resultaat gelijk aan de toename van de liquide middelen. Peter 

Wiekenkamp vraagt of we ook gaan reserveren. Het antwoord is Nee, de verwachting is niet dat er de 

komende jaren grote uitgaven zullen zijn. De banen zijn nog perfect en het clubhuis is in goede staat.  

- Er is een naheffing geweest voor het watergebruik, dit is veroorzaakt doordat er enkele jaren geen 

meterstanden zijn doorgegeven. 

- Er is een WA verzekering afgesloten. 

- Het resultaat excl. afschrijving komt uit op € 1.700,00 

Parkcommissie 

Zoals bij de inleiding door de voorzitter al aangegeven zijn de terrassen opnieuw aangelegd en is de drainage 

doorgespoten en verbeterd. Voor komende maanden staat het opnieuw aanleggen van de paden en het 

aanleggen van drainage langs de paden op de planning. Voor 18 en 25 maart worden vrijwilligers gevraagd voor 

groot parkonderhoud 



 

 

2015 01  14-3-2017   

 

 

 

 

 

Barcommissie 

Rien Hoogendijk heeft afscheid genomen van de barcommissie en Ed Korff neemt zijn plaats in. Gedurende het 

seizoen doet Ed dit samen met Rob Zaal, en tijdens het open toernooi rekenen we op de inzet van enkele 

leden.  

Kascommissie 

Fons de Wit geeft namens de kascommissie aan dat de administratie gecontroleerd is en er geen 

onrechtmatigheden zijn geconstateerd. Er wordt decharge verleend aan de penningmeester.  Voor het nieuwe 

seizoen bestaat deze kommissie uit Fons de Wil en Bart v.d. Hoorn. 

Sponsorcommissie 

Peter Wiekenkamp is bereid gevonden om actief aan de slag te gaan met sponsor werving. 

Feestcommissie 

De feestcommissie ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan gaat eerst onder leden en oud leden peilen of er 

interesse om dit heugelijke feit te vieren. Afhankelijk van de reacties wordt besloten hoe we dit gaan 

oppakken. 

Ledenwerving 

Het aantal leden begint op een bedenkelijk niveau te komen (nog 51 leden). Reden om hier serieus  iets met 

ledenwerving te gaan doen. We hebben Nelleke van Dijk  en Peter Wiekenkamp bereid gevonden om dit 

onderwerp op te pakken. Ze zullen een actieplan opstellen en dit met het bestuur afstemmen.  

Leden participatie 

Net als bij andere verenigingen is ook TVW afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Er volgt wat discussie of we 

hier geen afspraken over kunnen maken (bijv. verplichte bardienst, wil je niet dan kan jet het afkopen). Het 

bestuur gaat zich hier nog over beraden echter voorlopig vragen we met name inzet voor het groot onderhoud 

en bardiensten tijdens het open toernooi. 

Rondvraag 

Arianne Sprokkerieft Wat is de status van de recreatie competitie 

Antwoord Er is een team ingeschreven voor de nieuwe recreatie competitie op de donderdag 

avond. Er wordt 3 keer in Nieuwerbrug gespeeld van 19.00 tot 20.30 zijn dan beide 

banen gereserveerd. Er komen aparte labels/kaartjes waarmee het competitieteam 

kan afhangen. De 3 data zijn: 13 en 20 april en 4 mei 
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