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Aanwezig: 
Ronald Jorna, Roberto Balster, Wendy Schuiling, 29 leden van de vereniging. 
 
Afwezig m.k.: 
Elja van der Kolk, Hans Rodenhuis, Machteld Voskes, Nolly ten Broeke, Tonnie Hutten, Patty Spanjers, 
moeder Lieke Schurink, Thea Zwijnenberg, Wim Kok, Mariska Mulder, moeder Twan Weteringe, Priscilla 
Lips, Rianne Hogeslag. 
 
 
1. Opening 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering. Er zijn een aantal afmeldingen.  Er zijn 
geen ingebrachte agendapunten door de aanwezigen; de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Aan de 
aanwezigen het verzoek om de presentielijst te tekenen. 
 
2. Notulen ALV van 7 maart 2018 
Er is niemand die opmerkingen heeft over de notulen en de besluitenlijst. Hierbij worden de notulen en 
de besluitenlijst van de ALV van 7 maart 2018 ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Besluitenlijst 2018 
Deze besluitenlijst van 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld en is gepubliceerd op onze website.  
 
4. Jaarverslag secretaris & commissies over 2018 – weergegeven in highlights door voorzitter 
Ronald presenteert ons jaarverslag 2018 in high-lights door middel van een korte presentatie. Het 
jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan de inbreng van de diverse samenstellers. 
 
Algemeen en ledenadministratie: De kantine is na een grondige renovatie begin 2018 geopend. 
Fantastisch resultaat, ook zien we dit terug in de omzet. ATC is erg actief op Instagram en Facebook. Het 
bord van sponsor MITSN, die als tegenprestatie onze nieuwe website heeft gebouwd, is klaar en hangt. 
Met vreugde kunnen we zeggen dat ons ledenbestand groeit: van 232 naar 235 leden. De landelijke trend 
(volgens de KNLTB) is redelijk dramatisch, maar wij hebben de afgelopen 6-7 jaar een gestaag stijgende 
lijn te pakken. Er is ingezet op ledenbehoud door veel acties en activiteiten. 
Sportcommissie: Weinig nieuws onder de zon, erg veel activiteiten. Knalkurken: al jaren een superavond, 
ouder-kind toernooi in een nieuw jasje, m.m.v. Penn&Ink was fantastisch, OpenToernooi liep op rolletjes. 
Het was een uitstekend sportief jaar. 
Jeugdcommissie: Enorm veel activiteiten. Schooltennis was super plm. 400 deelnemende kinderen van 
verschillende basisscholen, FFT een groot succes met 30-35 kids per keer. Deelname aan de competitie 
met veel teams en komend seizoen met nog meer teams. Bijna € 1000,- opbrengst van de Grote 
Clubactie. En vrij nieuw: de instuif blauw (4-5 jarigen). Want jong geleerd is oud gedaan.  
Technische commissie: Altijd druk met competities te regelen, super! Veel teams die deelnamen aan 
SWC, de voorjaars- en de najaarscompetitie. Afgelopen jaar 3 teams kampioen in de competitie. Top. 
Kantinecommissie: De nieuwe kantine werpt zijn vruchten af, er is meer omzet gedraaid. Van alle 
betalingen wordt bijna de helft per pin betaald: de pin-introductie tijdens de ALV in 2018 heeft gewerkt J 
Veel positieve reacties op de verschillende biersoorten die door de KC aangeboden worden. Over 2 weken 
kan men weer de pasjes ophalen in de kantine: dringende vraag, wie o wie wil op zaterdagmiddag tijdens 
de voorjaarscompetitie kantinedienst draaien? Als je kiest voor de zaterdagmiddag dan hoef je maar 2 
diensten te doen (en dus geen 3). 
Parkbeheercommissie: Elke vrijdagmiddag bezig met diverse zaken zoals baan-, groen- en boom- 
onderhoud. Altijd gezellig! Het is een echte ‘mens only club’ al zijn vrouwelijke vrijwilligers zeker welkom. 
Afgelopen jaar is de PCB o.a. druk geweest met het ballennet op hoogte naast baan 1. Onze buurman 
heeft meebetaald aan dit net. De mooie parasols hebben de PCB veel werk gekost, maar het resultaat 
mag er zijn! Inmiddels is de warmwatervoorziening aangepakt, iedereen kan zonder problemen warm 
douchen. Ook zijn de paalhoezen bevestigd door de PCB. 
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Sponsorcommissie: Veel sponsoren, tegenwoordig ook ballen van de sponsoren. Zo is Penn&Ink ook 
ballensponsor geworden. Sinds 2018 is MITSN onze sponsor. Zij hebben gratis onze nieuwe website 
gebouwd, en als tegenprestatie een reclamebord gekregen.  
 
Zonder commissieleden, geen commissies, geen activiteiten. Hartelijk dank voor jullie inspanningen! 
 
5a. Verslag Kascommissie m.b.t. het boekjaar 2018 
De kascommissie bestond dit jaar uit Martin Jansen en Machteld Voskes. Kascontrole heeft onlangs 
plaatsgevonden. De stroopwafels waren wederom heerlijk. Ondanks de vooraf opgestelde checklist, was 
er geen fout te ontdekken in de financiën J Perfect voor elkaar! De vereniging mag zich gelukkig prijzen 
met zo’n penningmeester, dat mag weleens benoemd worden. De kascommissie heeft de financiële 
rekeningen goedgekeurd en we verlenen tijdens de ALV de penningmeester decharge.  
5b. Benoeming leden van de kascommissie 
Martin treedt af, Machteld blijft nog een jaar. De voorzitter vraagt welk lid zich beschikbaar wil stellen om 
volgend jaar de boeken te controleren. Martijn Endeman stelt zich beschikbaar (onder enige druk van 
Mark Nijkamp, waarna Mark zich onder enige druk aanbiedt voor de kascommissie 2020 J). Genoteerd, 
hartelijk dank heren! 
 
6a. Financiële rekening en verantwoording 2018 
De penningmeester licht het financiële verslag toe. We kijken naar het afgelopen jaar, het afgelopen jaar 
toch positief af weten te sluiten, met een positief resultaat van ruim € 3000,-. Opmerkingen: 
• Contributie senioren meer dan begroot. 
• Kantineopbrengst ruimschoots meer dan begroot, verhouding 1:2 marge, super! 
• Negatieve uitschieter: kosten tennisleraren. 
Overwegend, alles ligt verder redelijk in lijn met wat begroot was. 
De penningmeester geeft aan dat hij sinds 2018 gas, water en licht apart benoemd in de baten en lasten. De 
kosten hiervan t.o.v. de begroting zijn lager, maar de overige zakelijke kosten zijn hoger uitgevallen. Deze 
twee posten zijn samen in lijn met de begroting. 
 
Het bestuur heeft besloten om de 65+ contributie op te schroeven naar 67+. Leden die in 65+ zitten, 
blijven daarin. Ook heeft het bestuur besloten tot contributieverhoging jeugd. Besluiten worden 
geaccordeerd door de aanwezigen bij deze ALV.  
 
Vragen: 
• Martijn Endeman: Wat betekent die ene post ‘contributie jeugd’? Deze post is omdat er 1 jeugdlid is die 

geen jeugdplan afneemt. Dit jeugdlid betaald alleen contributie. 
• Jan ten Broeke: Vorig jaar waren de kosten tennisleraren ook fors duurder, nu weer. Hoe kan dat? De 

jeugd kost de vereniging inderdaad geld. Het is moeilijk om een ideaalsituatie (8 leerlingen in 1 team, 1 
uur les) te creëren. Soms zijn er incourante uren, waarbij er vanwege niveauverschil of vanwege te 
weinig jeugdleden in die leeftijdscategorie, maar 5/6 jeugdleden in 1 groep zitten. Er is continue overleg 
tussen trainers, voorzitter, penningmeester en voorzitter jeugdcommissie. Het bestuur heeft eind 2018 
bijgestuurd omdat zij constateerden dat de verhouding leraren/lesbijdrage uit het lood liep: m.i.v. 1-1-
2019 is de jeugdcontributie verhoogd naar (per kwartaal) € 60,- (1 keer les per week) en € 102,- (2x les 
per week). Dit besluit moet door de ALV goedgekeurd worden. 

• Mark Nijkamp: Als de jeugd afneemt, gaat de contributie dan ook navenant naar beneden? Helaas is dit 
lastig te voorstellen, het blijft een rekensom. Mark geeft aan dat ATC een andere benadering geeft aan 
de jeugd. ATC investeert in de jeugd en investeert dus feitelijk in de toekomst. Wetend dat de leden in de 
leeftijd 15-30 jaar naar verwachting weg zullen trekken, maar er ook van uitgaand dat de 
jongvolwassenen vaak weer terugkomen. Mark is overall genomen blij met het jeugdplan. 

• Marianne Winkes: Is er nog subsidie voor de jeugd? Roberto geeft aan dat dit € 1.400,- is voor de jeugd. 
Marianne geeft aan dat wij als vereniging er erg goed voor staan met onze jeugd.  
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• Ronald Jorna: Jeugd is duur, maar we waken ervoor dat de senioren voor de jeugd moet betalen. 
• Wendy Scheuten: De KNLTB promoot ‘tennis in 1’ zoals ATC dit aanbiedt aan de jeugdleden. Ramele doet 

dit ook, daar is de contributie € 200,- alleen voor het zomerseizoen. Qua kosten wil ATC dit wel in de 
hand houden, we willen niemand kwijt. We blijven continue in gesprek. 

• Piet Hendriksma: Als we afsluiten met positief resultaat, kunnen we dit dan verdelen onder de leden J 
Helaas, we houden liever extra reserves voor de zwaardere jaren. 

• Herman Zwijnenberg: Als je als vereniging wil verduurzamen, moet je niet te lang wachten. Waarom 
investeren we niet in LED verlichting en zonnepanelen? Het bestuur is huiverig omdat zonnepanelen 
diefstal gevoelig zijn en LED zou een toekomststap kunnen zijn, is zeker een optie zodra de huidige 
lampen afgeschreven zijn. Jan ten Broeke geeft aan dat je op 30-40 duizend euro moet rekenen. 

• Henk Kleinhuis: Er zijn firma’s die zonnepanelen aanbieden: is dit geen optie voor de vereniging? 
• Jan ten Broeke: Een optie om aan te melden bij Sportstroom? Veel verenigingen maken hier gebruik van. 
• Er komt een projectgroep duurzaamheid: Martijn Endeman, Herman Zwijnenberg, Piet Hendriksma. 
 
Roberto laat de totalen van de vereniging zien. Aantal seniorleden 169, vrij constant. Bij de jeugd een licht 
stijgende lijn te zien, nu 65 jeugdleden. Helaas (altijd) weinig leden tussen de 18-29 jaar. 
Er zijn verder geen vragen over de balans en de winst- en verliesrekening. 
 
6b. Begroting 2019 
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.  
 
7. Samenstelling Bestuur en Commissies 2018 
De voorzitter meldt het aftreden van Theo Veldhuis (¾ jaar-JC), Maaike Oberink (7 jaar-KC) en Ronald 
Jorna (3 jaar-voorzitter). Allen bedankt voor de inzet! Wendy Scheuten (voorzitter JC) en Wendy Schuiling 
(secretaris) 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: Jetze de 
Witte (voorzitter), Fedde Moedt (KC), Inge Westendorp (JC) en Folkert Hilarides (JC). Deze nieuwe 
commissieleden en nieuwe voorzitter zijn hierbij officieel benoemd. 
 
Overige informatie 
- Maart, zie ook de website: informatieavond jeugd, jeugd instuif 20 en 27 maart, schooltennis v.a. 25 

maart (banen bezet 8.30-15.00 uur, vrijwilligers nodig, meld je bij de JC), afhalen pasjes in de kantine, 
landentoernooi, aanvoerdersbijeenkomst. Finaledag SWC op 24 maart. 

- ATC deal: 10 lessen voor 95 euro. Geldig t/m 31 maart 
 
9. Rondvraag/opmerkingen en inbreng punten van leden 
• Piet Hendriksma: kan het programma voorjaarscompetitie op de website komen? Adri maakt het 

programma voor de website. Ook zet Martin de linkjes op de site naar de verschillende teams.  
• Martijn Endeman doet een oproep. De sponsorcommissie is op zoek naar bedrijven of personen die 

mogelijk willen sponsoren. Of als iemand andere ideeën heeft, wil je dit kenbaar maken? 
  

10. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk de komst en inbreng. De vergadering wordt gesloten om 
21.10 uur en de oude en de nieuwe voorzitter bieden allen een drankje aan namens de ‘zaak’. 
 
Wijhe, 6 maart 2019 
Ronald Jorna – voorzitter Roberto Balster – penningmeester Wendy Schuiling – secretaris 
Jetze de Witte – voorzitter  


