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Notulen algemene ledenvergadering tennisvereniging Burdaard 
Donderdag 14 maart 2013 
 

Aanwezige bestuursleden: Henk Dotinga, Watze Braaksma, Iris Geerlink, 
Willem Kooistra en Sjoukje Poortinga 

Aanwezige leden: aantal 9 leden (zie presentielijst) 
 
1 Opening 

Voorzitter Henk opent om 20.00 uur de vergadering. 
2 Mededelingen 

Afmeldingen van fam. Warning, B. Piekstra. 
Het aanmelden van tennisles kan tot 27 maart. 

3. Notulen ledenvergadering van 23 februari 2012 
Ad van Hunnink wijst op het vergeten van een n in zijn achternaam. 
De kascommissieleden zijn Jan Hiemstra en Kim(Bart Veenma is vervangen door Kim). 

4. Jaarverslag bestuur TVB. 
Het verslag is voorgelezen door Sjoukje. 
Vraag is of op woensdag de kantine open is. Henk geeft uitleg. 
We kunnen gebruik maken van de kantine, de kantine is ooit met balkon voor tennis 
gemaakt. Maar er moet geen wrijving met het MFC ontstaan. 

5. Financieel verslag 
2 jaar huur van de banen is nog niet in rekening gebracht (nog geen 
huurovereenkomst). 
Huur van de kleedboxen 2012 is nog niet in rekening gebracht. 
elektriciteit voor 2012 zal ongeveer het dubbele zijn. 
Go 4 Sport (kennismaken met sporten en bewegen), dit geld  komt in kas en gaat er 
meteen weer  uit. Gaat naar Go4 Sport “coördinator” Baukje Dijkman.  
Inning ledengeld 2013 
Dit zal zijn op 8 en 9 april. Dan zullen de nieuwe pasjes ook verstrekt worden. Idee is 
om het tekenen van automatische incasso bij de pasjesavond samen te voegen. Of dit 
zo snel is te realiseren valt te betwijfelen volgens Watze. Verder wordt gevraagd of 
de opzegdatum duidelijk is, maar dit staat op het inschrijfformulier en is ook nog 
rondgemaild. 

6. a. Verslag van de kascommissie 
Jan Hiemstra en Kim hebben de kas goedgekeurd. 

6. b.  Nieuw lid is Harm van der Meer. 
Een vraag waarom de kas apart is gehouden wordt door Watze uitgelegd. 

7.  Kort verslag van de baancommissie: 
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De banen zijn niet in eigendom van TVB. Dus momenteel helaas geen onderhoud aan 
de baan. Een overeenkomst met het MFC is nabij. 
Er zal dan groot onderhoud door het MFC gepleegd worden. (o.a. nieuwe vulling) en 
daarna zal klein onderhoud door de baancommissie gedaan kunnen worden. Een 
windnet van 1m. hoog zal dan ook een optie zijn. Dit zal door TVB zelf betaald 
moeten worden. Bestuur gaat verder achter sponsoring van de windnetten aan. 
Rabobank heeft al een bedrag toegezegd. 

 Tosscommissie: Er zijn 28 tossavonden geweest. Meestal was iedereen die op de lijst 
van de tossleiding stond ingedeeld, aanwezig. Het tossseizoen liep van 4 april tot 28 
november. Voorstel is om het nieuwe seizoen van 1 april tot 1 oktober te laten lopen. 
Dit is aangenomen. 
Omdat men soms het idee heeft dat er bewust koppels gevormd worden is het 
voorstel om op een andere manier te tossen. Bijv. door blind 4 rackets te pakken (en 
zelf de koppels te laten vormen of juist niet). Voor en tegens worden genoemd. Het 
voorstel is om de leiding van de desbetreffende tossavond zelf te laten beslissen of ze 
tossen met bord of met rackets. Hier laten we het bij. Een evaluatie zal later plaats 
vinden. 

  Toernooicommissie:  
De commissie betreurt het moeten afzeggen van het stamppottoernooi. Ze vinden 
zelf dat ze leergeld moesten betalen als het gaat om inspeeltijd (hoort dit wel of niet 
bij wedstrijdtijd) e.d. Wat erg lastig is, is dat sommige leden pas op het laatst 
afzeggen (of helemaal niet), zodat een heel schema omgegooid moet worden. Men 
wil voortaan de leden eerder laten komen, om dit soort dingen te voorkomen. 
Voor komend jaar is het openingstoernooi op 6 april gesteld! 
Het zomertoernooi op 17 of 24 augustus. En de afsluiting op 16 of 23 oktober. 
Over het laddertoernooi volgt een uitleg door Ad. Er zijn verschillende variaties. De 
eenvoudigste variant is het opdelen in pools. Ieder lid moet binnen een bepaalde tijd 
tegen andere leden van de pool spelen. De leden moeten dit zelf afspreken. Dit is dus 
single spelen in tegenstelling tot andere toernooien. Degenen met de meeste punten 
strijden op het eind van het seizoen in een wedstrijd tegen elkaar voor 
clubkampioen.  Voor een en ander zijn wel duidelijke regels nodig zoals hoe vaak mag 
ik weigeren voordat de punten verloren gaan. 

 Jeugdzaken. 
Kort verslag van Iris. Voor het komend jaar zullen er 2 ouder- en kind toernooien op 
het programma staan. Dit omdat het zo goed bevalt. Ook zijn er weer 4 Go4Sport 
tennislessen voor de basisschool de Welle en Reitsum.  
Dit jaar weinig jeugdlessers. Zou sponsoring iets zijn vraagt Iris. Een idee is volgens Ad  
om een aantal volwassen leden met de jeugd te laten tennissen/lessen.   
Een laddertoernooi zou misschien ook voor de jeugd kunnen. We nemen dit mee. 

 Ledenadministratie 
Er zijn momenteel 100 leden, waarvan 20 jeugdleden. 
Afgelopen jaar zijn er 35 mensen afgehaakt.  
Vraag is wel hoeveel betalende leden we overhouden. (bij verstrekken nieuwe pas  
komt niet iedereen en betaalt vervolgens ook niet). 

8. Overeenkomst met het MFC “het Spectrum”. 
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Overleg met gemeente en MFC heeft veel negatieve energie gekost. Een en ander 
resulteerde in het nog steeds niet overeen kunnen komen. Gelukkig lijkt er nu bijna 
een oplossing te zijn en ligt er een conceptovereenkomst klaar. De constructie wij 
huren van het MFC en zij op hun beurt van de gemeente is door Henk uitgelegd. De 
banen worden per jaar gehuurd voor 50%. Dit wordt stilzwijgend verlengd. De huur is 
€2300, - incl. 6% btw. Dit is ook inclusief groot onderhoud. (groot onderhoud is dat 
onderhoud dat moet worden uitbesteed). 
De stroom is puur voor de lampen op de tennisvelden. Er is hier een aparte 
bemetering voor. 
Ook hier zijn nog veel onduidelijkheden over het doorberekenen van energiekosten 
aan ons. 
Harm van de Meer meldt dat de lampen ’s avonds laat nog regelmatig branden. 
De schakelaar is zeer gebruikersonvriendelijk. Willem zou dit graag anders zien. 
Jan vraagt of bij de huur van de banen hier het opberghok ook bij hoort. Antwoord: 
“nee, deze hoort bij de kleedboxen.” 

9. Bestuursverkiezing: Watze en Sjoukje aftredend maar herkiesbaar. 
Beide worden herkozen voor de volgende 3 jaar. 

10. Rondvraag: 
Harm vraag of zij straks als baancommissie aan de slag kunnen. Antwoord: “Na het 
groot onderhoud.” 
Nynke vraagt of de basisschooljeugd meer betrokken gemaakt kan worden. 
Antwoord: 
d.m.v. Go 4 Sport gebeurt dit nu en er is al contact met andere verenigingen geweest. 
Ad vraagt: Wie onderneemt actie betreffende sponsoring? Antwoord:” dit doet het 
bestuur zelf. 


