Verslag Ledenvergadering op donderdag 23-03-2018
Aanwezig:

Bestuur:
Anne Stoffers (voorzitter)
Jos Elferink
Fré Jongsma
Koos Ruhé
Daniëlle Wübkes
Henk Rolink

Aantal leden: 17

1)

Opening:
Anne opent de vergadering om 19.38 uur en heet allen van harte welkom. Anne begint met
een dankwoord voor alle lieve steunbetuigingen en kaarten die hij en Janny hebben mogen
ontvangen voor het verlies van hun kleindochter Nova. Ze kunnen het verlies niet verhelpen,
maar geven zeker steun.

2)

Verslag vorige Ledenvergadering d.d. 16-03-17:
Deze worden goedgekeurd, geen opmerkingen.

3)

Jaarverslag bestuursactiviteiten T.V. Heideslag in 2017 door secretaris Jos Elferink:
Het bestuur bestond uit de volgende leden: Anne Stoffers, Koos Ruhé, Henk Rolink, Daniëlle
Wübkes, Fré Jongsma en Jos Elferink.
Vergaderschema:
Bestuursvergaderingen: 11-1, 14-4, 5-5, 30-6, 29-9 en 24-11-2017.
Commissie vergadering: 16-2-2017.
Algemene Ledenvergadering: 16-3-2017.
En diverse besprekingen met de parkcommissie.
Verdere activiteiten:
 Bespreking met sportschool Koning in verband met een Open Dag en de Brede
Schooldagen. Tevens werden de mogelijkheden besproken voor korte opfrislessen
voor volwassenen. Deze zijn op 11-4-2017 begonnen.
 Brede School: contact met Monique Bruins over de Open Dagen voor jongeren.
 Gemeente Emmen: een voorlichtingsavond over verduurzaming van de sport. Onder
het motto: Drenthe Sport Duurzaam. Hier kwamen wij in contact met Club Zeker.
Deze boden een verzekering aan die veel meer paste bij het tennis gebeuren. De
overstap van de Rabobank naar deze vorm scheelde ons € 780.
 Vergaderingen met Klaas Jongstra van het zwembad en de werkgroep Ontmoeting
van de Dorpsraad over dorpsontwikkelingen in Erica. Belangrijk punt was
gezamenlijke energie aanpak.
 Acties rond de Rabobank Clubkas Campagne met als resultaat € 598,50.
 Aanbod aan de sportverenigingen van Erica om tegen een verlaagd zomer tarief
kennis te maken met tennis.

4)

Financieel verslag 2017 door Koos Ruhé:
Uitgedeeld en stap voor stap toegelicht. We hebben het jaar positief afgesloten, ondanks de
hogere onderhoudskosten van 2017. Anne bedankt Koos voor het bijhouden van deze keurige
en overzichtelijke verslagen.
 Vraag vanuit de leden: of de bijdrage van de bondscontributie bij de ledencontributie
in zit. Het antwoord hierop is: Ja.
 Jos licht nog toe waarom de verzekering zo omlaag is gegaan. Bij Interpolis waren we
over verzekerd, omdat we daar een polis hebben die geschikt is voor een kantine met
grote keukens. Dit is voor ons niet echt van toepassing en daarbij is de
aansprakelijkheid ook verzekerd via het lidmaatschap van de KNLTB.

5)

Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe leden voor 2018:
Kascontrole is uitgevoerd door Jan van der Velde en Pim Flinterman. Deze is goedgekeurd.
Jan van der Velde treedt af en Pim Flinterman en Heleen Arling zijn de nieuwe personen voor
de kascommissie van 2018. Punt 6; de begroting van 2018 en huidig ledenbestand schuiven
we iets door op de agenda.

7)

Bestuurswijziging: Overdracht voorzitterschap 2018 Anne Stoffers aan Fré Jongsma:
Anne treedt af als voorzitter en bedankt het bestuur, alle commissies en vrijwilligers voor de
fijne samenwerking. Terugkijkend op een tijd van 9 jaar, waarin veel gerealiseerd is;
Nieuwe banen, dug-out, schutting, schuur, scoreborden, trekker, aanhangwagen en als
laatste de mooie nieuwe bestrating. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan en wilde niet
eerder stoppen totdat hij een goede vervanger had gevonden, waarin hij vertrouwt dat hij
dat met Fré heeft gevonden.

Fré bedankt Anne en geeft hem namens het bestuur een bon Superior, die hij geheel vrij in
keuze kan besteden, een fles wijn, een mooi kunstwerk gemaakt door Jos en bloemen voor
Janny. Omdat Anne aan blijft als bestuurslid, waarin hij zich, net als voorheen, blijft
bezighouden met de reclame sponsoractiviteiten van de vereniging, ontvangt hij een
certificaat ‘Lid van Verdienste’. Vanaf hier neemt Fré de vergadering over.
6)

Begroting 2018:
Koos licht toe; om de begroting van dit jaar sluitend te krijgen zullen we het moeten
aanvullen vanuit de spaarrekening (ca. € 3.000), met name door de aanleg van de nieuwe
bestrating. Als het seizoen goed verloopt dan kunnen we dit bedrag wellicht terugbrengen.
Naar de parkcommissie en de vrijwilligers nog de dank voor het mooie resultaat! Na de
heldere uitleg van Koos, zijn er verder geen vragen over de begroting.
Huidig Ledenbestand toegelicht door Henk Rolink:
Begin 2017 zijn we begonnen met 119 leden. Er zijn 11 leden gestopt, maar ook 11 nieuwe
leden bijgekomen, waardoor het ledenbestand nog steeds bestaat uit 119 leden. We hebben
maar 4 jeugdleden, wat nog steeds zorgelijk is. En na de opkomst van de 10 nieuwe leden
met de actie van de ‘tijdelijke leden’ vanuit de andere verenigingen in Erica, zijn er dit jaar
geen nieuwe leden meer bijgekomen.
Vanuit de leden komt de vraag of deze actie ook geldt voor alle leden. Nee, dit is een 1-jarige
actie als Zomer-challenge; waarin mensen de gelegenheid krijgen om wanneer hun huidige
sport tijdens de zomer een stop heeft, men ‘goedkoper’ deze sport in die zomermaanden kan
beoefenen. Wanneer dit bevalt, kunnen ze het jaar erna lid worden en moeten dan ook het
normale contributiegeld betalen.
 Actiepunt vanuit het bestuur om dit jaar opnieuw alle besturen van andere
verenigingen te benaderen om dit te promoten. Tip Henk Beuker; probeer het ook in
Erica-Zuid (Schoonebeek).

8)

Eventuele wijzigingen in Commissies:
Er zijn geen wijzigingen in de commissies.

9)

Brede Schooldagen/ Open dag:
De Brede Schooldagen zijn dit jaar gepland op 4, 11 en 18 april 2018, dezelfde tennis clinic
gegeven door Tennisschool Koning. Het staat ter discussie of deze dagen ook daadwerkelijk
(blijvende) nieuwe jeugdleden gaat opleveren. De Open Dag is ook nog de vraag, omdat deze
puur gericht is op het Basis Onderwijs. Volgens Jos is het probleem niet eens de leden
behouden, maar meer dat de tennislessen niet altijd leuk zijn. De leerlingen staan in de les
veel stil (aantal leerlingen in groepjes) en er zijn geen overige leden waarmee ze eens kunnen
afspreken om te oefenen. Misschien is het een idee om een introductie te organiseren als
soort van familiedag, grootouders, kinderen en kleinkinderen. Of om bijvoorbeeld Huub
Prinsen te vragen om begeleiding te geven aan beginnende leden en deze bij de hand nemen
als een soort van Mentor-tennis. Dit idee wordt zeker door de leden ondersteund. Fré geeft
aan dat we alle tips en adviezen gaan meenemen.
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 lessen en trainingen te volgen in
met name techniek en tactiek. De inschrijving hiervoor sluit op 13 april a.s.

10)

Besteding van de RABO Clubkas Campagne bijdrage:
Het resultaat van de Rabobank Clubkas Campagne (€ 598,50) hebben we ingezet voor de
nieuwe bestrating. In 2018 is er opnieuw een Rabobank Clubkas Campagne. Wij hopen dan
ook dit jaar weer op zo veel mogelijk stemmen voor TV Heideslag.

11)

Gebruik en bezoek website:
De website wordt goed bezocht en gevuld door Koos (en Carla) Ruhé, de complimenten. Een
website in de lucht houden valt en staat met het inbrengen van actualiteiten en nieuws.
Vraag aan de leden om hiermee rekening te houden. Tip vanuit de leden om ook een QR
code voor de website (aan) te maken. Dit gaan we onderzoeken.

12)

Evt. suggesties over barbezetting tijden Clubcompetitie en Toss-avonden:
Het wordt als storend ervaren dat leden die tijdens de bardienst van de Clubcompetitie af en
toe ook invallen voor de tennis competitie. Besloten is dat de bardiensten nu zo worden
ingeregeld, dat de 2 leden die zijn ingedeeld voor de bardienst, die avond helemaal niet
hoeven te tennissen. Het niet mogen invallen tijdens deze bardienst zal ook in de
reglementen worden opgenomen.
Voor de Toss-avonden op maandag zal net als voorheen een lijst worden opgehangen,
waarop je aan kunt geven wanneer je een bardienst kan/wilt draaien. Deze lijst is alvast rond
gedeeld en er zijn al datums ingevuld.

13)

Opzet Clubcompetitie voor dit seizoen:
We gaan voor de indeling van de competities weer over naar 1 categorie.
Wanneer er een invaller nodig is wel het verzoek deze te zoeken in je eigen sterkte/ zwakte
categorie. Henk Beuker vraagt of dit als vaste regel kan worden opgenomen in het
reglement, omdat hij aan de hand daarvan zijn beslissing kan maken. Met de indeling van het
tennisschema zal geen rekening worden gehouden met verhinderingen, zodat het hele
schema z.s.m. kan worden gevuld.

14)

Rondvraag:
 Johan vraagt wanneer we weer kunnen tennissen: 8-4;
 Henk Rolink geeft aan dat je je weer kunt opgeven voor 50+ toernooi in
Klazienaveen;
 Henk Beuker vraagt (met een knipoog) of de penningmeester nog een mededeling
heeft voor huishoudelijke raad;
 Carla wil nog de complimenten geven aan de parkcommissie voor het vele werk wat
ze verzetten, lijkt op het oog niet zo, maar ze verzetten echt heel veel werk;
 Fré geeft door dat Peter Fossen is overleden;
 Ben H. vraagt wat we gaan doen met de tuingrond, dit wordt later besloten.
Als laatste; laten we er samen een gezellig competitie van maken en ervoor zorgen
dat deze zo blijft!
Fré sluit de vergadering om 21.11 uur.

