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1. Opening 19.30 uur

Het quorum wordt niet gehaald. De vergadering wordt afgesloten en om 20:00 uur opnieuw
geopend.

Opening 20.00 uur
De voorzitter heet allen welkom. Er zijn om verschillende redenen geen ereleden aanwezig.
Diverse leden hebben zich via een bericht aan de secretaris afgemeld. Dank daarvoor.
2. Mededelingen

a. Er zijn 2 geboortes te melden. De familie Blonk en de familie Passchier- van Leeuwen
hebben beiden een dochter mogen begroeten.
b. Kantineprijzen: het prijsindexcijfer over 2017 (1.6%) is hierbij leidend geweest en op basis
daarvan zijn de prijzen aangepast met gemiddeld 1.2% verhoging.
De korting van 10% bij betaling met de ledenpas blijft gehandhaafd.
c. Of de banen gereedkomen voor de Open Dag en de start van het seizoen is nog niet zeker.
Er wordt hard gewerkt maar het weer is de onzekere factor. Iedereen wordt verzocht de
website en de nieuwsbrief in de gaten te houden voor informatie over beschikbaarheid,
doorgaan van trainingen en competities.
d. De Grote clubactie en de bijdragen van de Vrienden van Dash’35 hebben ruim € 3500,00
opgebracht. Op basis van ideeën/suggesties ingebracht op de ALV van november 2017
wordt dit bedrag besteed aan 2 nieuwe banieren bij de ingang van het park, een
tafelvoetbalspel en een tri tennis toestel. Het bedrag dat -mogelijk- resteert zal
gereserveerd worden voor een feestelijke activiteit in 2020 i.v.m. het 85- jarig bestaan van
de club.
e. Nieuwe website/stand van zaken
- er is gekozen om naast algemene clubinformatie de prioriteiten behorend bij de start van
het seizoen, eerst een plek te geven.
- de komende periode zal verdere invulling plaats vinden en al doende zullen vanuit
ervaringen aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd worden.
- de ledenlijst komt vooralsnog niet op de website. Dit heeft te maken met de nieuwe
privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het bestuur is
aan het onderzoeken wat wel en niet toegestaan is en onder welke voorwaarden.
Leden van het AB, de ledenadministratie, Peter-Paul, trainersfunctionarissen hebben inzage
in de ledenlijst voor doeleinden/activiteiten die de club betreffen.
- De website zal voorzien worden van foto’s en mogelijk met een filmpje.
f. Uitslagen van competitiewedstrijden kunnen ingevoerd en bekeken worden via de site van
de KNLTB.toernooi.nl. Teamcaptains zijn hierover geïnformeerd door Arthur Pinkse. Bij de
teams komt een link naar deze site.
g. Er zijn gesprekken gevoerd met Elize van Schaardenburg om binnen de club de rol van
vertrouwenscontactpersoon op zich te nemen. De gesprekken zijn plezierig verlopen, in
een vergevorderd stadium en momenteel worden in samenwerking met
beleidsuitgangspunten en werkafspraken opgesteld.

3. Verslag ALV 24 november 2017

- Tekstueel: bovenaan het verslag foutief jaartal aanpassen: Vrijdag 24 november 2017 ipv 2016.
- Inhoudelijk:
• pag. 2, punt 9, 2de alinea: Gé Heijnen heeft besloten toch in de Cluteco te blijven
• pag. 2, punt 10 rolstoelclinic: het is nog afwachten of tegen die tijd de banen beschikbaar
zijn
De ALV gaat akkoord met het verslag.
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4. Ingekomen stukken

Geen

5. Jaarverslag 2017- Bestuur

Het jaarverslag wordt positief ontvangen en als plezierig leesbaar ervaren.
Er zijn geen vragen of opmerkingen, nog tekstueel of inhoudelijk.
De ALV gaat akkoord met het Jaarverslag onder dankzegging van de secretaris.

6. Financieel jaarverslag

De club heeft het jaar 2017 financieel positief af kunnen sluiten met een positieve saldo
van € 7.504. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
De kosten van trainingen, kijkend naar de inkomstenpost, zijn per saldo kleiner geworden.
Kostenneutraliteit is geen hard uitgangspunt, maar wel een streven.

Wat betreft de post onderhoud: het nieuwe terrasmeubilair dat eind maart 2018 geleverd zal
worden, is betaald in 2017 en in zijn geheel in de exploitatiekosten 2017 opgenomen.
De KasControle Commissie is akkoord met de opgestelde Jaarrekening 2017 en adviseert de
ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2017.
De ALV gaat akkoord onder dankzegging van de penningmeester.
7. Voorstellen bestuur

Voordracht Edwin Kleiweg tot penningmeester.
Dit punt wordt besproken voorafgaand aan punt 6.
De voorzitter licht kort de in december 2017 ontstane situatie toe en spreekt aan Erik van
Brouwershaven zijn dank uit voor het oppakken van deze functie op het moment dat er een
vacuüm dreigde te ontstaan.
Ook zijn dank aan Edwin Kleiweg om de functie van penningmeester tijdelijk waarnemend op te
pakken en zijn bereidheid voor de resterende periode van 2 jaar deze functie weer te bekleden, als
de ALV hier akkoord mee gaat.
De ALV besluit na de toelichting van de voorzitter akkoord te gaan met de benoeming van Edwin
Kleiweg tot penningmeester.

8.

Vacatures
- Reserve voor de kascommissie
Reservelid Harold van Krimpen zal Frans Bontebal opvolgen waardoor er een vacature ontstaat
voor een nieuwe reservelid.
- Commissaris ICT: er heeft zich een belangstellende gemeld. Er komt een gesprek met deze
mogelijke kandidaat.
- Wel & Wee: het bestuur is op zoek naar een lid die voor leden die een bijzondere gebeurtenis
mee maken, namens de vereniging een kaart, bloemetje of andere attentie/blijk van aandacht
verzorgt.

9. Voorstellen, ingediend door ten minste vijf leden

Geen.

10. Rondvraag

- Vraag van lid Rosita Blenman gesteld via secretariaat: hoe komt het dat er zo weinig keus is in
data- mogelijkheden bardienst te draaien?
Antwoord: de bardiensten gedraaid door clubleden moeten passen binnen de bedrijfsvoering van
Freshcourt. Mochten de data die beschikbaar zijn lastig zijn voor een lid, kan men zich ook opgeven
voor parkdiensten.
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Parkdienst: leden hebben vaak alleen de mogelijkheid op zaterdagen parkdiensten te draaien. Bij
parkdienst wordt niet gewerkt met een schema, waardoor het niet duidelijk is wanneer er gewerkt
wordt/kan worden.
Voorstel: ook de parkdiensten meer reguleren, een rooster opstellen met zaterdagen waarop
gewerkt kan worden en dan zoveel mogelijk weersonafhankelijke activiteiten plannen.
Dit zal opgenomen worden met de voorzitter van de Cluteco.
- Helen Stevens: levert de verdeling van de banen op donderdagmorgen door geplande activiteiten
geen problemen op?
Reactie: Er zijn voor de donderdagochtenden genoeg banen om te verdelen over 50+ competitie,
lessen en vrij spelen.
- Arthur Pinkse: er wordt nog een enthousiaste vrijwilliger gezocht als
gastheer/gastvrouw/wedstrijdleider voor de zaterdagen. Dit kan ook over 2 personen verdeeld
worden. Gewenste aanwezigheid: van 12.30 uur tot 19.00 uur.
11. Sluiting

De vergadering wordt om 21.00 uur afgesloten.
De voorzitter bedankt de aanwezigen.

De secretaris,
Marjolein van den Berg
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