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Notulen van de algemene ledenvergadering 

Tennisvereniging Burdaard op donderdag 

5 maart 2015 

 

 

1. Opening 
2. Mededelingen. 

Afmeldingen zijn binnen gekomen van: Klaas Sikma en Nynke de Vries, Ingrid Telle, Hans 
Warnink en Jantina Dotinga. 

3. Notulen van de ledenvergadering van 6 maart 2014 
De windnetten gaan niet door i.v.m. niet genoeg sponsoring. 
Vraag Nynke over de lessen. Alex heeft geprobeerd een flexibele omgang te vinden. 

4. Jaarverslag bestuur TVB. 
Sjoukje heeft een beknopt verslag van alle activiteiten en ontwikkelingen van 2014 
voorgelezen. 

5. Financieel verslag. 
Watze licht dit kort toe. Het is duidelijk en er zijn geen vragen. 

 Inning ledengeld seizoen 2015 en mededelingen hieromtrent 
Dit jaar kan het ledengeld ook automatisch worden overgemaakt, van deze mogelijkheid is al 
veel gebruik gemaakt. 

 Verstrekken van de ledenpas 
Op maandag 9 maart en dinsdag 10 maart kunnen de pasjes weer bij de baan opgehaald 
worden. 

6. a. Verslag van de kascommissie 
Harm van der Meer en Gerlof de Graaf waren zeer tevreden. 

6. b. Instellen nieuwe kascommissie. 
Ad van Hunnik zal volgend jaar samen met Gerlof de kascontrole uitvoeren. 

7. Kort verslag van de ledenadministratie: 
We zien een achteruitgang van het aantal leden. Bovendien betalen een aantal leden niet op 
tijd. M.n. in het begin van het seizoen zijn ook nogal wat mensen op de baan gezien, welke 
niet lid waren. 
Van de baancommissie: 
Bovenstaande zou door een hek+sleutel voorkomen kunnen worden. Dit staat nog op ons 
wensenlijstje. Wellicht zou er ook een bord met regels kunnen komen met daarop ook een 
tel. nr. om door bijv.  toeristen gebruikt te kunnen worden om zo een pasje op te halen. 
Verder meldt Harm dat er veel peuken onder het balkon van de sportkantine op de baan 
liggen. 
De baan is inmiddels weer aan groot onderhoud toe. Dit regelt het MFC met Arcadis. 
Van de tosscommissie: 
dit loopt goed en gaat het hele jaar door. Gerlof stelt voor om de pasjesavond volgend jaar 
op woensdagavond/tossavond te houden. Een goed idee. 
Van de Toernooicommissie: 
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 De data zijn vastgesteld en worden via de mail verspreid. Vrijdagavond 10 april zal de open 
avond zijn. Harm vraagt of het snerttoernooi ook in bijv. januari gehouden kan worden i.p.v. 
rond Sinterklaas. Dit nemen we mee. 
De laddercompetitie (piramidecompetitie) wordt door Willem uitgelegd. De aanwezige leden 
lijkt dit een goed idee.  
Jeugdactiviteiten: 
Het ouder kind toernooi in juni was erg geslaagd. De oudste basisschooljeugd was 
enthousiast over de Go4sport lessen o.l.v. Baukje Dijkman en met hulp van ons lid Marjan 
Andela. Helaas kon ons aanbod van korting op de jeugdles niet op genoeg belangstelling 
rekenen. Er was geringe belangstelling en hierbij was het leeftijdsverschil te groot om een les 
van te maken.  

8. Bestuursverkiezing: 
Aftredend maar herkiesbaar Iris Geerlink. Zij is met algehele instemming herkozen. 

9. Rondvraag.: 
Ad: Gaat behalve het jaarverslag de afzonderlijke verslagen ook naar de leden? Nee en het 
jaarverslag is alleen opvraagbaar bij het secretariaat.  
Gerlof: Welk logo is de officiële. Bovenstaande is de echte! 

10.  Sluiting door voorzitter Henk Dotinga. 


