Algemene ledenvergadering ATC Wijhe
Aanwezig

Jetze de Witte, Roberto Balster, Maaike Nijland, 30 leden van de vereniging.

Afwezig m.k.

Ingrid Mulder, Ria Grave, Maaik Meiberg, Corrie van Rooijen, Marjola Weteringe, Henk
Voetdijk, Anja Lans, Thea Zwijnenberg, Herman Zwijnenberg, Piet Hendriksma, Ilse
Westerhof, Marianne Winkes, Patries vd Broek, Andre Balster, Harry Westerhof, Marian
Diepman, Amelia Liefers, Tonnie Hutten, Tamara Mulder, Mariska van Zanten, Jeroen de
Croon, Helma Poot, Claudia Speelman, Hillie Terpstra, Rielle Nij Bijvank, Muriel Rivet, Wieske
van Dijk, Cas Bijsterbosch en Patty Spanjers

Datum

2 maart 2021, 20.00 uur

Locatie

Teams

Notulist

Maaike Nijland

1. Opening
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering. In verband met de beperkingen door
het coronavirus, is besloten om deze vergadering digitaal te laten plaatsvinden. Er zijn een aantal
afmeldingen, zie hierboven. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Notulen ALV van 25 februari 2020
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld en zijn gepubliceerd op de website.
3. Besluitenlijst 2020
De besluitenlijst wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld en is gepubliceerd op de website.
4. Jaarverslag secretaris & commissies over 2020 – weergegeven in high-lights door voorzitter
Jetze presenteert ons jaarverslag, de high-lights 2020, doormiddel van een korte presentatie. Het
jaarverslag wordt vastgesteld met dank aan de inbreng van de diverse samenstellers.
Bestuur
Maaike is toegetreden als secretaris binnen het bestuur. Door de corona is de overdracht iets lastiger
geweest. Het bestuur heeft 5x vergaderd in 2020, waarvan 1x via Teams. Veel overleg geweest binnen het
DB en de commissies vanwege de corona. Door goed overleg met de gemeente, het opstellen van een
goed coronaprotocol en routebewijzering op het park, zijn de banen nagenoeg het hele jaar open
geweest. Leden hebben het coronaprotocol goed nageleefd, waarvoor dank. Alle informatie hierover is
terug te vinden op de website.
Er worden sheets getoond betreft de ledenaantallen, ledenopbouw en leeftijdsverdeling. Dit jaar hebben
we 2 leden minder dan vorig jaar. Deze daling zie je terug in de jeugdleden. Er wordt komend jaar (als de
omstandigheden dit toelaten) weer ingezet op ledenwerven en ledenbehoud door middel van acties.
Vanuit de commissies
• Sportcommissie:
Enige toernooi dat georganiseerd kon worden dit jaar was het Knalkurkentoernooi. Toss avonden
en ochtenden zijn ook gewoon doorgegaan.
• Jeugdcommissie:
Georganiseerd: Friday Fun Tennis, zomerchallenge met bbq, Corona clubcompetitie, winter
tennisclinic in Ramele.
Helaas hebben aantal dingen ook niet kunnen plaatsvinden, zoals schooltennis en Penn&Ink
Ouder-Kind toernooi. Hopelijk kan dit komend jaar weer worden opgepakt.

•

•

•

•

Dit jaar wel weer deelgenomen aan de Grote Clubactie. Dit leverde € 707,- op. Met dank aan al
onze jeugdleden die hier zo hun best voor gedaan hebben.
Technische commissie:
Er namen 7 teams deel aan de SWC 2020. Helaas is de competitie halverwege stopgezet. Aan de
voorjaarscompetitie deden in 14 teams mee. Ook deze competitie kon niet worden afgemaakt.
Komend voorjaar hebben er 15 teams zich opgegeven. Al deze wedstrijden worden op ons eigen
park gespeeld. Tevens zal er tijdens de competitie periode een tent geplaatst worden naast de
kantine, om zo meer zitplekken te creëren. Doordat er veel teams zijn aangemeld voor de
vrijdagvond, zal de competitie dit jaar worden verdeeld over meerdere vrijdagen. Dat betekent
dat teams niet wekelijks, maar 2-wekelijks zullen spelen.
Kantinecommissie:
Door Corona kantine groot deel van het jaar dicht geweest. Daardoor is de omzet fors gedaald
Groot deel voorraad (inkoop) is terug genomen door Korbeld. Remon en Sayen hebben nieuw
systeem m.b.t. indeling kantinediensten bedacht. Elk lid kan zich digitaal inschrijven voor een
kantinedienst. Zodra de kantine weer opengaat, zal hierover weer een bericht gestuurd worden.
Parkbeheercommissie:
Deze commissie is elke vrijdagmiddag bezig met diverse zaken zoals baan-, groen- en
boomonderhoud. Veel rommel en achtergebleven kleding is opgeruimd. De beukenhaag (160
meter lang) is drastisch ingekort en Kok’s keet is weer geschilderd. Daarnaast aanwezig geweest
bij de controle van verschillende keuringsdiensten.
Sponsorcommissie:
Ondanks de corona hebben nagenoeg alle sponsoren een financiële bijdrage geleverd. De
hoofdtoernooi sponsoren hebben afgelopen jaar geen financiële bijdrage geleverd, blijven voor
komend jaar wel weer de hoofdsponsor. Ook is er een nieuwe sponsor aangetrokken, Salland
Zorgverzekering.

Zonder commissieleden, geen commissies, geen activiteiten. Hartelijk dank voor jullie inspanningen!
5. Kascommissie
a. Verslag Kascommissie m.b.t. het boekjaar 2020
De kascommissie bestond dit jaar uit Martijn Endeman en Mark Nijkamp. De kascontrole heeft
plaatsgevonden. De administratie zag er goed uit en alles klopte. Complimenten voor de boekhouding. De
kascommissie heeft de financiële rekeningen goedgekeurd en we verlenen tijdens de ALV de
penningmeester decharge.
b. Benoeming leden van de kascommissie
Martijn treedt af, Mark blijft nog een jaar lid van de kascommissie. Ilva Schoorlemmer meldt zich aan voor
de kascommissie van komend jaar. Dank daarvoor.
6a. Financiën
a. Financiële rekening en verantwoording 2020
De penningmeester licht het financiële verslag toe. Opmerkingen:
• Door de sluiting van de kantine is de kantineopbrengst helaas minder dan begroot.
• BOSA aanvraag gedaan: subsidie op de zonnepanelen. Deze BOSA aanvraag is gehonoreerd, dat betekent
€ 10.000,- ontvangen. Hiervan is € 6.000,- in mindering gebracht op de balanspost van de zonnepanelen.
Daardoor zijn de zonnepanelen over 8 jaar volledig afgeschreven.
• In begin van de corona uitbraak is er een subsidieaanvraag gedaan bij de overheid voor tegemoetkoming
van € 4.000,. Deze is ook gehonoreerd.
• Aan het eind van het jaar is er nog een subsidieaanvraag gedaan bij de overheid voor tegemoetkoming
vaste lasten van € 2.000,-. Deze is ook gehonoreerd.

•
•

Deze opbrengsten van de subsidies zijn op de balans geplaatst als reservering voor de toekomstige
Ledverlichting.
De zonnepanelen zijn in 2019 geplaatst. In de loop van 2020 hiervan € 2.000,- terug gekregen op de
energiekosten.

b. Begroting 2021
De penningmeester licht de begroting toe. Een begroting voor 2021 is lastig af te geven, de
coronamaatregelen zullen waarschijnlijk nog wel wat doorspelen in 2021. Hier heeft m.n. de kantineopbrengt onder te lijden. Ook is het niet duidelijk of er subsidies aangevraagd kunnen worden. Hier is dan
ook geen rekening mee gehouden. De hypotheek op ons park is in 2021 volledig afgelost. De vrijgekomen
kosten zullen worden gebruikt voor verdere reservering voor de toekomstige Ledverlichting. Contributie
wordt niet verhoogd voor het komende jaar.
Door de lastige omstandigheden is helaas een kleine min voor de begroting 2021 van bijna € 750,-.
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
De voorzitter vraagt de aanwezigen of zij instemmen met de benoeming van de nieuwe kandidaten:
Reinoud Hoekstra (JC) en Glenn Raucamp (SC). Er zijn geen tegenkandidaten en geen bezwaren. Deze
nieuwe commissieleden zijn hierbij officieel benoemd.
8. Mededelingen
a. Vertrouwenscontactpersoon
Dit jaar zijn er geen bijeenkomsten geweest. Hopelijk wordt dit in 2021 weer opgepakt.
b. Gevonden voorwerpen
Besloten wordt dat er een bak in de hal van ons clubgebouw wordt gezet waar de gevonden voorwerpen
terug te vinden zijn.
c. ATC Deal
Wordt nog even on-hold gezet. Zodra er meer duidelijkheid is over de omstandigheden en dat het
tennissen weer met meerdere personen kan worden opgepakt, zal er weer aandacht aan de ATC Deal
worden geschonken.
9. Rondvraag/opmerkingen en inbreng punten van leden
Martin Jansen: het zou mooi zijn als het schooltennis weer wordt opgepakt en dat daar een mooie actie
bij aangeplakt kan worden. Dit zal worden besproken met de JC, zodat contact gelegd kan worden met de
scholen. Daan (gymleraar van de scholen) geeft aan dat er al acties zijn ondernomen, maar doordat de
scholen dicht zijn geweest dit nog niet verder is opgepakt. Wordt vervolgd.
Daan Koerhuis: is er al eens onderzoek gedaan naar een Padelbaan op ons tennispark? Dit is de meest
snel groeiende sport en erg populair. Jetze geeft aan dat hier zeker onderzoek naar is gedaan, maar dat de
kosten nog erg hoog zijn en daardoor zijn we als vereniging nog afwachtend om hier een grote investering
in te gaan doen. De kosten van een baan zijn ongeveer € 50.000,- en hier komt geen subsidie voor vanuit
de gemeente. Het bestuur houdt het in de gaten. Wordt vervolgd.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen hartelijk de digitale komst en inbreng. De vergadering wordt gesloten
om 21.03 uur.

Wijhe, 2 maart 2021
Jetze de Witte – voorzitter

Roberto Balster – penningmeester

Maaike Nijland – secretaris

