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1.  Opening 
2.  Mededelingen 
      Met kennisgeving afwezig Jantina Dotinga en Ad van Hunnik 
3.  Notulen van de ledenvergadering van 10 maart 2016 
     Deze staan op de site. Geen op- of aanmerkingen. 
4. Jaarverslag bestuur TVB. 
     Sjoukje leest een beknopt verslag van het afgelopen jaar voor. Over de tennislessen 
     (2 lessen en een les maak kennis met tennis, waarvan 3 lid zijn geworden). Toernooien 
     die soms wel en soms niet doorgingen, het meer bij de club betrekken van de huidige 
     leden en het aantrekken van nieuwe leden. De plannen voor het nieuwe jaar (buurt- 
     verenigingen uitnodigen voor de open dag), schooltennis, lessen op andere dagen enz. 
     En over de staat van de banen.  
 
     Henk vertelt daarna nog iets over het onderzoek naar het eigenaarschap van de banen. 
     Mede door de perikelen van het MFC wordt dit nog vervolgd. Banen blijven nog van de 
     gemeente en wij huren deze. 
     Arcadis zou een onderzoek gedaan hebben naar de staat van de banen. De slechte staat 
     zou komen door de opdooi. Maar de vorst is allang weg… Voor 1 april zou groot  
     onderhoud gedaan worden! 
     Verder is het de bedoeling d.m.v. vele acties zoals kennis met tennis, continu tennis welke 
     op woensdag is aan te bieden ook eventueel voor de jeugd, 8 april open dag met buurt- 
     verenigingen onze vereniging gezond te houden met nieuwe leden. 
 
     Iesje vraagt of het een idee is om deze acties ook op facebook en/of burdaard.nl te zetten  
     om zo geen doelgroep te missen. Er komen ook weinig huurders voor de banen. 
     We zijn al bezig met een bordje voor bij de baan waarop het reglement staat, maar ook 
     dat de baan te huren is en het anders alleen voor leden is bedoeld. Actieve huurders  
     werven is een MFC activiteit. Het voorgestelde damestoss op de vrijdagochtend zou  
     volgens Iesje ook op een ander dagdeel kunnen (dinsdagavond?). Wij hebben nog geen 
     enkele reactie. Misschien is een persoonlijke benadering nog iets.    
     Jan v.d Veen vraagt of er ook contact te leggen is met andere clubs welke ook minder 
     leden hebben. Dit is al gedaan en heeft geresulteerd in het wellicht gebruik maken van 
     Continu tennis voor de verschillende tennislessen/clinic. Harm denkt dat we misschien 
     ook beste eens kunnen rouleren met toss met andere clubs. Dit lijkt ons allen een goed 
     en gezellig idee! Jan stelt nog voor om overdekt te tennissen in de winter. We zullen 
     dit idee eens bekijken en begroten. 
 



5. Financieel verslag. 
     Willem deelt het schriftelijk financieel verslag uit. Hij vertelt dat de kas op een bank 
     rekening is gestort. 
 6a.Verslag van de kascommissie. 
      Willem heeft zijn kas weer laten controleren. De kascommissie bestond uit Ad van 
      Hunnik en Liedeke Wösten. Zij keuren de kas goed. 
    b.Instellen van een nieuwe kascommissie. 
       Iesje Jellema is bereid de plek van Ad over te nemen.  
7. Kort verslag van de ledenadministratie 
    * ledenadministratie. 
        Er zijn rond de 40 leden en nog een aantal jeugdleden. We kunnen ons echt niet minder 
        leden permitteren. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren wel een buffer op kunnen 
        bouwen.  
     *Jeugdactiviteiten 
        Dit jaar is weer voor schooltennis gekozen. Er zullen vier lessen door trainster Aggie  
        gegeven worden. We verkeren in de luxe positie dat tennisleraar Kevin van Continu- 
        Tennis (welke ook de lessen op evt. woensdag gaat verzorgen )bereid is om ook deze 
        lessen voor school, groep 4 t/m 8 te verzorgen. Hij zou zo de jeugd alvast enthousiast 
        kunnen maken voor de vervolglessen voor de jeugd, evt ook op woensdag. Ook wil 
        hij de clinic voor de gemeentelijke Sportdag, welke dit jaar weer in Burdaard wordt  
        gehouden, wel organiseren!!    
8.     Bestuursverkiezing 
        Aftredend en herkiesbaar Sjoukje Poortinga. Sjoukje wordt herkozen voor de volgende 
        periode. 
9.  Rondvraag 
     Iesje vraagt van wie de stoeltjes en tafeltjes aan de baan zijn. 
     Het bestuur is bezig om deze te vernieuwen. Er zullen kunststof en stapelbare 
     stoelen en tafeltjes voor terug komen zodat ze ook binnen gezet kunnen worden. 
     Ook is er de wens om een bankje te kopen voor op de baan. 
     Jan van der Veen vraagt of er nog nieuwe ballen komen. 
     Voor het nieuwe seizoen ook weer nieuwe tossballen antwoord Willem. 
10.Sluiting 
      Voorzitter Henk bedankt iedereen voor de komst. 
 
 
        

 

 


