NOTULEN ALV d.d. 25 februari 2020
Algemene Ledenvergadering ATC Wijhe
Aanwezig:
Jetze de Witte, Roberto Balster, Wendy Schuiling, 27 leden van de vereniging.
Afwezig m.k.:
Thea Zwijnenberg, Maaike Nijland, Ivonne Jonkman, Mark Liefers, Henriët Bongers, Gerda Beltman,
Marjola Podt, Patty Spanjers, Sayen Runge, Machteld Voskes, Rianne Hogeslag, Jeroen de Croon,
Marianne Winkes

1. Opening
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering: het is zijn eerste ALV als voorzitter van
ATC. Er zijn een aantal afmeldingen, zie hierboven. Er zijn geen ingebrachte agendapunten door de
aanwezigen: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Vriendelijk verzoek de presentielijst te tekenen.
2. Notulen ALV van 6 maart 2019
Er is niemand die opmerkingen heeft over de notulen en de besluitenlijst. Hierbij worden de notulen en
de besluitenlijst van de ALV van 6 maart 2019 ongewijzigd vastgesteld.
3. Besluitenlijst 2019
Deze besluitenlijst van 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld en is gepubliceerd op onze website.
4. Jaarverslag secretaris & commissies over 2019 – weergegeven in highlights door voorzitter
Jetze presenteert ons jaarverslag, de high-lights 2019, door middel van een korte presentatie. Het
jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan de inbreng van de diverse samenstellers.
Bestuur ongewijzigd en heeft vijf keer vergaderd in 2019/2020. Druk geweest met Facebook, Instagram,
Narrow-Casting, website etc. Martin Jansen levert hier een grote bijdrage aan. We hebben voor het eerst
sinds een aantal jaar, iets minder leden. Dit past in de landelijke tendens. We gaan ervoor dat dit volgend
jaar anders is. Er worden sheets getoond betreft de ledenaantallen, ledenopbouw en leeftijdsverdeling.
Ons ledenbestand is gekrompen met 8: 6 senioren en 2 junioren. Er wordt nog steeds zwaar ingezet op
ledenwerven en ledenbehoud door middel van acties.
In de pen: subsidie (er is weer budget) voor ouderen en scholieren vanuit de gemeente, Sport in Oranje
(BSO-jeugd). Al deze projecten/acties worden ingezet om onze vereniging gezond te houden.
Afgelopen jaar zijn de zonnepanelen geplaatst: zoals afgesproken in de vorige ALV (verduurzaming van de
vereniging). Er zijn acties geweest om extra geld op te halen voor verduurzaming of andere projecten.
Vanuit de commissies
Sportcommissie: sponsorcommissie wordt betrokken bij elk toernooi voor bijdrage.
Jeugdcommissie: Schooltennis: deelname door ongeveer 400 kinderen van de basisschool. De ‘blauwe’
jeugd is nieuw afgelopen jaar (groep 1 en 2 van de basisschool). Dit jaar weer deelgenomen aan de Grote
Clubactie. Met de opbrengst van de actie Rabo Club Support en de Grote Clubactie is de tafeltennistafel
aangeschaft, dit was een lang gekoesterde wens van de JC. Er wordt goed gebruik gemaakt van de tafel!
Er is ook sinds dit jaar een Instagram account jeugd.
Technische commissie: Er namen 6 teams deel aan de SWC 2019. De finaledag is in Raalte op 27 maart. In
2020 doen er 7 teams mee. Aan de voorjaarscompetitie deden in 2019 13 mee, dat zijn er dit jaar 14. In
de najaarscompetitie deden er in 8 teams mee. Tijdens de voorjaarscompetitie zijn er op vrijdagavond
meer teams dan dat we kunnen faciliteren: we wijken uit naar Heino en spelen daar ‘thuis’. In de laatste
bestuursvergadering is erover gesproken, hoe het bestuur hiermee omgaat indien er zich teveel teams
opgeven. Mocht zich dit voordoen, dan wordt er geloot. Tegelijkertijd: schrijf je in voor de zaterdag, is net
zo gezellig voor de zaterdag teams. Even voor de statistieken: José Derksen geeft aan dat het damesteam
op de dinsdag in de voorjaarscompetitie ook kampioen is geworden! Alsnog van harte ☺
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Kantinecommissie: De KC verzet veel werk, de kantine is piekfijn in orde. Tijdens de toernooien zijn zij
aanwezig voor menig dienst. Er worden veel betalingen per pin gedaan. De KC doet een oproep aan de
leden om tijdens de voorjaarscompetitie kantinediensten te draaien op de zaterdag. Je hoeft maar 2 in
plaats van 3 diensten. De teamcaptains zijn verantwoordelijk voor een zaterdag. Tijdens de competitie
wordt er mogelijk een gezamenlijke maaltijd aangeboden: dit voorstel ligt op de plank, wordt vervolgd!
Parkbeheercommissie: Deze commissie is elke vrijdagmiddag bezig met diverse zaken zoals baan-, groenen boomonderhoud. Fantastisch! Er wordt superveel werk verzet. Veel schilderwerk wordt verricht door
Erik Nijkamp: hartelijk dank hiervoor! Het is altijd gezellig op de vrijdagmiddag. De kwesties met de
buurman lijken op dit moment opgelost. Recentelijk zijn er wilgen gepoot, met landschappelijk doel (niet
voor wind of zon). De wilgen zijn nu staken, we hopen dat de wilgen in de toekomst de kale vlakte breken.
Sponsorcommissie: Martijn en Tjade zijn druk in de weer met binding te houden met de huidige bekende
sponsoren en proberen tevens altijd nieuwe sponsoren te vinden. Na de vorige ALV is er een projectgroep
gevormd door Martijn Endeman, Jan ten Broeke, Herman Zwijnenberg en Jetze de Witte, om te starten
met verduurzamen van de vereniging. Conclusie van deze projectgroep: cv en boiler zijn prima en ons
energiecontract loopt nog, LED-verlichting is bekeken maar de hoge investeringskosten (€ 42.000,-)
kunnen voorlopig niet uit. Ook hebben we nog een onderhoudscontract op de huidige verlichting. In de
toekomst gaan we waarschijnlijk wel over op LED-verlichting (de huidige lampen mogen niet meer
gemaakt worden in Europa), maar dit kan nog wel een aantal jaren duren.
Alternatief was: zelf energie opwekken. Er is een offerte opgevraagd bij koetsier voor 49 zonnepanelen,
die ons verbruik moeten dekken. De meterkast is ook direct vervangen, deze voldeed niet meer aan de
normen voor de brandweer. Investering van € 17.500,-. Er is gebruik gemaakt van de BOSA-subsidie (dit is
een investeringsregeling voor sportclubs om te verduurzamen), hiermee ruim € 6.000,- teruggekregen.
Er is een aanvraag gedaan voor een zgn. BOSA-subsidie (dit is een investeringsregeling voor sportclubs om
te verduurzamen), indien deze subsidie wordt gehonoreerd zoals we hebben aangevraagd zal dit ruim
€ 10.000,- opleveren. Dus de netto-investering is € 11.500,- geworden. Er is ook een beroep gedaan
RABO-Coöperatiefonds en dit heeft € 2.500,- opgebracht. Dus komt de investering op € 9.000,-. Met een
evt. teruggave vanuit de BOSA en de opbrengst vanuit het RABO-Coöperatiefonds wordt de nettoinvestering een heel stuk lager. De kosten en opbrengsten worden getoond op de sheet. Terugverdientijd
is op dit moment (op basis van een positief, neutraal en negatief resultaat): tussen de 3,6 en 4,6 jaar.
Zonder commissieleden, geen commissies, geen activiteiten. Hartelijk dank voor jullie inspanningen!
5a. Verslag Kascommissie m.b.t. het boekjaar 2019
De kascommissie bestond uit Machteld Voskes en Martijn Endeman. Kascontrole heeft plaatsgevonden:
alles klopte als een bus, geen bijzonderheden en complimenten voor de boekhouding. De kascommissie
heeft de financiële rekeningen goedgekeurd en we verlenen tijdens de ALV de penningmeester decharge.
5b. Benoeming leden van de kascommissie
Machteld treedt af, Martijn blijft nog een jaar. Vorig jaar heeft Mark Nijkamp zich spontaan aangemeld
voor de kascommissie van komend jaar ☺ Genoteerd, hartelijk dank heren!
6a. Financiële rekening en verantwoording 2019
De penningmeester licht het financiële verslag toe. Opmerkingen:
• Kantineopbrengst helaas minder opgebracht dan begroot.
• Nieuwe afschrijving toegevoegd aan de zonnepanelen (afschrijven in 10 jaar).
• Positieve uitschieter: lesbijdrage jeugd.
• Energie hebben we nog geen zicht op, stelpost meegenomen in de begroting voor 2020.
• Op de balans is de SWC (Sallandse Winter Competitie) opgenomen. Tot voorkort was dit opgenomen op
een privérekening van een lid. Dit is besproken in het bestuur en zij hebben besloten om dit op te nemen
op de balans. Dit heeft verder geen invloed op winst-verlies rekening.
Overwegend: er zijn niet veel afwijkingen ten opzichte van de begrotingen. Er zijn verder geen vragen.
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Vragen/opmerkingen:
• Mark Nijkamp: De jeugdcommissie heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten, mooi!
• Martin Jansen: Er zijn geen winterleden meer: dit abonnement wordt overal verwijderd.
6b. Begroting 2020
De penningmeester licht de begroting toe. De begroting en de jaarrekening worden zonder vragen door
de aanwezige leden goedgekeurd en het bestuur krijgt decharge voor het gevoerde beleid.
Contributie wordt niet verhoogd voor het komende jaar.
7. Samenstelling Bestuur en Commissies 2019
De voorzitter meldt het aftreden van: Wendy Schuiling (8 jaar SC/secretaris), Wendy Scheuten (6 jaar JC),
Mark Nijkamp (4 jaar JC), Mariska van Zanten (6 jaar JC), Ivonne Jonkman (4 jaar JC), Patrick Vreeswijk (12
jaar SC), Maaike Nijland (6 jaar SC), Anja Lans (22 jaar KC) en Ria Grave (4 jaar KC). Bedankt voor de inzet!
Roberto Balster (penningmeester) en Henk Spanjers (vvorzitter KC/PBC) treden af, maar zijn direct
herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten en geen bezwaren.
De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij instemmen met de benoeming van de nieuwe kandidaten:
Maaike Nijland (secretaris), Marjolein Leers (JC), Annelies van Loo (SC), Sayen Runge (KC) en Ivonne
Jonkman (KC). Deze nieuwe commissieleden en nieuwe secretaris zijn hierbij officieel benoemd.
Mededelingen
- ATC-deal, loopt dit jaar t/m 31 maart 2020.
- Reünie 13 juni 2020: als je jeugdlid in de jaren ’80 en ’90, houdt de site in de gaten en meld je aan!
OPROEP
- Oproep: er wordt nog hulp gezocht bij het schooltennis in de week van 23 maart a.s.
Indien je een gaatje hebt, mailen dan naar: jeugd@atcwijhe.nl
9. Rondvraag/opmerkingen en inbreng punten van leden
- Herman Zwijnenberg geeft aan dat Pieter Clausing (oud-lid) is overleden. Wordt er dan een kaart
namens het ATC gestuurd? We sturen altijd een kaart als zich zoiets voordoet bij onze leden, maar bij
oud-leden doen we dit niet. Dit moet je dan ook net weten. Dit is niet bij te houden.
- Martin Jansen vraagt of iedereen op Facebook en Instagram de ATC-deal wil delen. Dat zou super zijn!
10. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk de komst en inbreng. De vergadering wordt gesloten om
20.55 uur en voorzitter biedt allen een drankje aan namens de ‘zaak’.
Als secretaris zijn dit mijn laatste notulen van de ALV. Ik wil iedereen danken voor de fijne jaren, de
prettige samenwerking en de leuke activiteiten en momenten! Met veel vertrouwen draag ik het stokje
over aan Maaike Nijland. Hartelijk dank allemaal, we zijn een mooie vereniging!

Wijhe, 25 februari 2020
Jetze de Witte – voorzitter

Roberto Balster – penningmeester

Wendy Schuiling – secretaris

