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 T. V. B.  

 

Notulen algemene ledenvergadering tennisvereniging Burdaard 
Donderdag 23 februari 2012 

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 de vergadering 
 
2. Mededelingen 
* nieuwe pasjes: er zijn weer 2 avonden ingeroosterd om de nieuwe pasjes op te halen. 
* Ledenaantal: Het ledenaantal schommelt rond de 135 leden. 
 
3. Notulen ledenvergadering 17 maart  2011(samen met de uitnodiging per mail 
meegestuurd). 
Vraag: Kan een grote klok zichtbaar voor beide banen opgehangen worden. 
Antwoord: Er hangt een klok binnen bij de tennisingang. 
 
4. Jaarverslag bestuur TVB. 
Sjoukje leest het jaarverslag voor. 
 
5. Verslag van de commissies. 
* baancommissie.: 
Opwaaien gravel is een probleem. Ophangen windnetten; de baan is van de gemeente. In de 
omgeving worden veel peuken gevonden,( zelf asbakken legen) maar er liggen ook peuken 
op de baan. Er moet nog een ophangpunt voor de sleepnetten komen. Men wil nog 
baannummers organiseren evenals een mogelijkheid om buiten de pasjes op te hangen. 
Vraag: is het tennisvak afsluitbaar te maken? We zijn nog steeds in overleg met de 
gemeente, er zijn nog geen duidelijke afspraken. Nog even is  over de 50% regel gesproken. 
* tosscommissie:  
Een aantal leden leiden bij toerbeurt de tossavond op woensdag. Deze avond is een groot 
succes. Gerlof de Graaf is aanspreekpunt. Er worden nog 2 leden voor deze commissie 
gezocht. Voorstel is om de jeugdtoss(zie jaarverslag) om 19.00 uur te starten. Ze kunnen dan 
2 x een wedstrijdje van 20 min. spelen en daarna nog 1x  met senioren spelen. Om 20.00 uur 
is de baan weer alleen voor de senioren. Officieel starten we met de toss per 1 april en 
spelen door tot 1 december. We hebben 2 maanden zomerstop.  
*activiteiten jeugd: 
(zie jaarverslag) Voor de toekomst zal ook weer 3 x een zaaltoernooi op miniveldjes 
gehouden worden. Ook Go 4 sport zal weer met de schooljeugd bezig, het  is deze keer de 
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bedoeling dit vanaf groep 3  te organiseren. Ook het ouder-kindtoernooi zal weer in 
september gehouden worden. Jeugdtoss zie vorig punt. 
*toernooicommissie: Michiel Talsma., Ad van Hunnink, en Nynke de Vries gaan hier zitting in 
nemen. 
 
6. Financieel verslag. 
Watze komt met een kort financieel verslag over 2010/2011. 
Dit overzicht is nu nog exclusief verlichting, huur kleedruimtes  e.d.  
De contributie blijft gelijk.  
 
7. Kascommissie.  
Jan Hiemstra en Bart Veenma zullen volgend jaar de kas controleren. 
 
8. Wat nog verder ter tafel komt. 
* Van Tjisse Reitsma komen 3 ontwerpen voor een logo binnen.(TJR design). Dit spreekt ons 
erg aan. We vragen hem om de molen, tennisrackets i.p.v.  wieken en de Ee hier in te 
verwerken. 
* Gesproken is over toernooien met andere dorpen e.d.  We worden nog geen lid van de 
KNLTB. Hier zit ook een flink kostenplaatje aan. Meedoen aan clubcompetities betekent dat 
de banen een vaste avond bezet zijn. Het lijkt ons handig om eerst eens te inventariseren 
hoeveel animo hiervoor is. 
 
9. Rondvraag 
1. Wanneer treden de bestuursleden af?  Men is tegelijk toegetreden. 
In de statuten staat dit vermeld. We hanteren een rooster van aftreden. 
2. Waarom is er geen baan of muur om in te slaan. 
Over het algemeen is hier weinig animo voor, het zit er nu zeker nog niet in. 
3. De matten bij de deur van het MFC zijn onvoldoende om onze gravelschoenen te kunnen 
vegen.  
We zullen dit in overleg met het MFC proberen te verbeteren. 
4. Waar halen we straks ons natje en droogje in het  MFC of de voetbalkantine? 
Hier zijn we geheel vrij in. Het lijkt dit jaar nog niet zo ver te zijn. 
5. Kan bij het terras geen luifel geregeld worden? 
Dit is al door het bestuur geprobeerd, architectonisch mag dit niet.   
 
10. Sluiting 


