
 Verslag Ledenvergadering op donderdag 16-03-2017 
 
Aanwezig:  Bestuur:  Aantal leden: 14 

Anne Stoffers (voorzitter)       
 Jos Elferink 

  Koos Ruhé 
   Daniëlle Wübkes  

Henk Rolink 
 
 
1) Opening: 

Anne opent de vergadering om 19.37 uur en heet allen van harte welkom. Er zijn voldoende 
leden aanwezig om de vergadering te starten.  

 
2) Verslag vorige Ledenvergadering d.d. 17-03-2016: 

Deze worden goedgekeurd, geen opmerkingen.  
 
3) Jaarverslag bestuursactiviteiten T.V. Heideslag in 2016 door secretaris Jos Elferink: 

Het bestuur bestond uit de volgende leden: Anne Stoffers, Koos Ruhé, Henk Rolink, Daniëlle 
Wübkes, en Jos Elferink.  
Vergaderschema: 
Bestuursvergaderingen: 25-1-2016, 22-4-2016, 1-7-2016, 9-9-2016 en 7-11-2016. 
Commissie vergadering: 11-2-2016. 
Jaarvergadering: 17-3-2016. 
Besprekingen met de parkcommissie:29-9-2016 en 12-12-2016. 
Verdere activiteiten: 

 Bezwaarschrift OZB aanslag. Aanvaard en van € 173.000 naar € 136.000. 
Vermindering van    € 1159 naar € 908. Met een teruggave van de afgelopen 5 jaar. 

 Hernieuwing van de exploitatie en drankvergunning. 
 Aanvraag stimuleringsfonds Rabobank Emmen- Coevorden. Toewijzing van € 1000. 
 In samenwerking met Monique Bruins van de Brede School en Sportschool Koning, 

tennis voor de groepen 3, 4, 5 op 22 juni en groepen 6, 7, 8 op 29 juni. 
 Medewerkers avond geregeld bij de Pétangue club te Schoonebeek op 1-10 2016. 
 Hernieuwing voor de bevoegdheid als competitieleider door Henk Rolink. 

 
4) Financieel verslag door Koos Ruhé: 

Verslag door Koos uitgedeeld en stap voor stap toegelicht.  We staan er financieel goed voor. 
De begroting in onderhoud voor 2017 zal hoger liggen wegens hogere aanschaf in middelen 
voor en het onderhoud. Te denken valt aan aanschaf tweede tractor, nieuwe berging en het 
volledig vernieuwen van baan 1 en 2.  Anne bedankt Koos voor dit keurige en overzichtelijke 
verslag.   
 
 
 
 



 
5) Kascontrole en benoeming nieuwe leden 2017: 

Kascontrole is uitgevoerd door Henk Beuker en Jan van der Velde. Deze is prima bevonden. 
Henk Beuker gaat zich distantiëren en volgend jaar gaat deze uitgevoerd worden door Jan 
van der Velde en Pim Flinterman. 
 

6) Huidig Ledenbestand door Henk  Rolink: 
Huidig ledenbestand bestaat uit 113 leden, 6 minder dan in 2016. We hopen weer op een 
leuke opkomst van de ‘tijdelijke leden’ vanuit de andere verenigingen in Erica.  

 
7)  Bestuursverkiezing: 

Anne zal dit jaar nog voorzitter zijn van de verenging, maar na 2017 stoppen. Hij heeft 
hiervoor gezocht naar een plaatsvervanger en daarvoor zal Fré Jongsma na deze 
Ledenvergadering instromen in het bestuur (meelopen). In 2018 neemt hij de 
voorzittersfunctie- en taken over.  

 
8) Wijziging in Commissies: 

Deze zijn er niet, behalve dat Ivo van der Velde ons ‘vaste’ contactpersoon is voor de 
voetbalvereniging ERICA. Henk Beuker oppert of het misschien een idee is om ook andere 
sport verengingen aan te schrijven voor deze actie of ze wellicht geïnteresseerd zijn. Prima 
idee, actiepunt bestuur om een brief te gaan versturen naar de besturen.  

 
9) Brede Schooldagen en Open dag: 

De Brede Schooldagen zijn dit jaar gepland op 5, 12 en 19 april 2017. Door Anne wordt er aan 
de dames om hulp gevraagd. Vrijwilligers deze dagen zijn: Nellie Heijnen, Marietje Arling en 
Grietje Beuker. De Open Dag gaat dit jaar ook niet door. 

  
Als aanvullende activiteit is er i.s.m. Tennisschool Koning en het bestuur gesproken over de 
mogelijkheid om voor leden van de vereniging een aantal trainingen, tegen een lagere 
vergoeding, een aantal lessen te volgen in met name techniek en tactiek van het dubbelspel.  
Binnenkort hierover meer over. 
   

10) Besteding bijdrage stimuleringsfonds Rabobank: 
Deze gaat met name gebruikt worden voor de volledige vernieuwing van baan 1 en 2. 
Nieuwe lijnen, palen, netten en sleepnetten.  
 
Sponsoren: 
Anne heeft geregeld dat er sponsoren zijn gevonden voor nieuwe scoreborden. Fysiopraktijk 
Hemel gaat er 2 sponsoren, Jan van der Velde 1, Obstacle Run Erica 1 en Anne Stoffers 1. 
Taco Eising gaat dit jaar de tennisballen sponsoren. 
 

11) Gebruik website: 
De website wordt goed gebruikt en gevuld door Koos Ruhé. Het aantal bezoekers mag zeker 
omhoog. We merken dat de website nog zeer weinig wordt bezocht. Anne vraagt wie er 
regelmatig kijkt op de website. Daaruit blijkt dat als er geen nieuwsitem in de mail verschijnt 
men ook (weinig) reden heeft tot bezoeken. De automatische mail die normaliter wordt 
verstuurd bij het vermelden van een nieuw nieuwsitem werkt niet helemaal naar behoren, 
misschien moeten we uitzoeken of er een andere mogelijkheid is om berichten te versturen. 
Actiepunt bestuur. 

 
 
 



 
 
 
12) Nieuwe exploitatievergunning en vergunning drank- en horecawet:  

Deze hebben we inmiddels ontvangen en is oneindig geldig. We mogen tot 24.00 uur drank 
schenken, waarbij het een voorwaarde is dat de mensen met bardienst een diploma 
instructie verantwoord alcohol schenken vereist is. Deze is niet echt moeilijk en kan bij het 
niet slagen steeds opnieuw in de eigen computer worden gedaan. Deze actie wordt verzocht 
te doen door de leden, die niet in het bezit zijn van dit diploma, zodat we hierin de zaken 
goed voor elkaar hebben.  
  

13) Barbezetting tijdens Clubcompetitie en Toss avonden: 
Voor de bardienst op Toss avonden wordt een lijst bijgehouden en deze wordt alvast 
rondgedeeld voor invulling.  
De bardienst van de clubcompetitie wordt op dezelfde wijze geregeld als vorige jaren in de 
planning van Rudie. Degene die is ingedeeld voor bardienst op die avond hoeft maar 1 x te 
spelen. Nellie geeft aan dat het niet reëel is dat de mensen die bardienst hebben gaan 
invallen, waardoor iemand ander de bardienst moet overnemen. Bij het zoeken van 
vervanging moet die onderling worden opgelost. 
 

14) Andere opzet clubcompetitie: 
Qua indeling van de competities is er dit seizoen gekozen om voor elke categorie 2 poules te 
maken met verschillende speelsterktes, voor een eerlijke competitiestrijd. Dit is ontstaan uit 
het feit dat er meerdere mensen hebben aangegeven i.v.m. sterktes minder leuk te vinden. 
Bij inschrijving kun je aangeven in welke poulesterkte je wilt worden ingedeeld. Poule A = de 
sterke poule en poule B = de minder sterkere poule. Wanneer er een invaller nodig is moet 
deze ook gezocht worden in de eigen poule Zo hopen we aan ieders wens te voldoen en nog 
steeds voldoende inschrijvingen. De planning zal op ook op de website worden gedeeld. 

 
15) Rondvraag: 
 Koos vraagt of er animo is voor de enkelcompetitie. Bij de aanwezigen is er geen interesse. 
 Actie vanuit Koos om Ivo te vragen bij de instroom van de voetballers. 

Henk Beuker vraagt of de planning van de clubcompetitie niet alleen via de website gaat  
maar ook als gewend via de mail. 

 
 

Anne sluit de vergadering om 20.49 uur. 


