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Notulen van de algemene ledenvergadering 

Tennisvereniging Burdaard op donderdag 

10 maart 2016 

 

 

1. Opening 
2. Mededelingen. 

Afmeldingen zijn binnen gekomen van: Jan van der Veen en Jantina Dotinga 
3. Notulen van de ledenvergadering van 5 maart 2015 

Voorzitter Henk Dotinga leest een korte samenvatting voor van deze notulen, omdat de 
notulen niet bijgaand waren meegestuurd. 

4. Jaarverslag 2015. 
Sjoukje leest een beknopt verslag voor van het afgelopen tennisjaar. 

5. Financieel jaarverslag. 
Willem Kooistra, onze tijdelijke penningmeester, deelt het financieel  verslag uit. 
Een duidelijk overzicht, er zijn weinig vragen. Ook laat Willem de begroting van 2016 zien. 
Onze club heeft in de beginjaren een flinke buffer op kunnen bouwen, maar kan met het 
huidige aantal leden net quitte spelen. 
Willem gaat persoonlijk de ledenpas bij onze leden langs brengen. 

6a. Verslag van de kascommissie: Gerlof de Graaf en Ad van Hunnink. Zij hebben de kas 
goedgekeurd en worden bedankt voor hun tijd en inzet hiervoor. 

6b. Instellen  nieuwe kascommissie:  Ad van Hunnink blijft nog een jaar zitten, Liedeke  is voor 
volgend jaar nieuw kascommissielid.  

7. Kort verslag van de ledenadministratie: 
ons huidig ledenaantal bestaat nu uit 55 leden. We zijn gestart met 111 leden. De echte 
actieve tennissers zijn overgebleven. Door de acties: maak kennis met tennis, de jeugdlessen 
gegeven door vrijwilligers, open dag en de flyers doen we er alles aan om nieuwe leden 
enthousiast te maken. 
Van de toernooicommissie: 
Er staan weer 6 toernooien gepland voor het nieuwe jaar. 
Deze staan op onze site http://tvburdaard.jimdo.com . 
Deze zijn afwisselend op zaterdag en zondag, zodat we zoveel mogelijk leden tegemoet 
komen en in de gelegenheid stellen om deel te kunnen nemen.  
Deze toernooien worden daarnaast ook een tijdje van te voren gemaild, zodat men zich in 
kan schrijven. Het eerste toernooi is een open dag tennistoernooi. 
Dit zal zijn op 2 april, dit is tevens de datum dat we ons lustrum van vijf jaar vieren, evenals 
het MFC. 
Van de jeugdcommissie: 
Omdat het vorig jaar een succes bleek te zijn om jeugd vanaf groep 6 gratis lessen aan te 
bieden, willen we dat dit jaar opnieuw doen. De eerste vijf zijn gratis en geheel vrij blijvend. 
Daarna is het de bedoeling om een beslissing te maken en lid te worden of niet. In totaal 
zullen er ongeveer 10 lessen voor de zomervakantie aangeboden worden en na de vakantie 
nog een kort vervolg. 

http://tvburdaard.jimdo.com/
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De lessen zullen weer gegeven worden door vrijwilligers. Het afgelopen jaar waren dat 
Willem, Iris, Marjan, Vogeltsje, Sjoukje, Gerlof en hulp van de oudere jeugd uit ons 
ledenbestand.  
We hopen dit jaar weer een beroep op hen en wellicht op anderen te kunnen doen. Net als 
vorig jaar is dit op de vrijdagmiddag. 

8. Tennisbanen 
Voor 1 april is ons beloofd dat het baanonderhoud klaar is. 
De vraag van het bestuur aan onze leden is: vinden de leden het goed dat het bestuur 
onderzoek gaat doen om de baan in eigen beheer te krijgen? (onderhoud/investering).  
Er wordt door Ad geopperd om  dit onderzoek door een derde te laten uitvoeren. Wij gaan 
eerst zelf aan de slag met dit onderzoek. 
Is de uitslag van het onderzoek waard om in onderhandeling te gaan, dan zullen pas volgende  
stappen ondernomen worden. Dit zal dan via mail/site naar de leden gecommuniceerd 
worden. De aanwezig leden vinden dit een goed idee. 
Verder wordt over de banen nog gezegd dat het net niet goed hangt(stuk), het 
peukenverhaal waarover Harm vorig jaar ook al klaagde is helaas nog steeds aan de orde. 
Nog steeds komen veel  peuken vanaf het balkon van de sportkantine op ons terrein terecht. 
Onze voorzitter heeft de voorzitter van de voetbalvereniging hier op aan gesproken, maar zal 
dit nogmaals doen. 
De douche en kleedruimte wordt weinig gebruikt, kun je ook over huurverlaging 
onderhandelen? 
We onderzoeken alles waarop we kunnen bezuinigen. 

9. Bestuursverkiezing: I.v.m. het terugtreden van Watze Braaksma is  het voorstel om Feikje 
Dijkman als nieuw lid te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen en Feikje 
wordt welkom geheten. Watze is niet aanwezig, maar wordt vanaf deze plaats bedankt voor 
zijn jarenlange inzet als penningmeester van onze club. We zullen hem dit nog persoonlijk 
overbrengen. 
Feikje is algemeen lid. Willem houdt de penningen en ledenadministratie bij elkaar uit 
praktische overwegingen. 

10. Rondvraag: 
Geen. 

11. Sluiting. 
We sluiten deze avond en worden door de voorzitter nog genodigd voor een drankje in de 
foyer. 


