
 Verslag Ledenvergadering op maandag 11-03-2019 
 
Aanwezig:  Bestuur:  Aantal leden: 18 

Fré Jongsma (voorzitter)       
 Jos Elferink 

  Koos Ruhé 
   Daniëlle Wübkes  

Henk Rolink 
Anne Stoffers – verhindering door knieoperatie 

 
 
1) Opening: 

Fré opent de vergadering om 19.38 uur en heet allen van harte welkom. Geeft nog even 
toelichting op het ‘ziekenbezoek’ Anne. Kan er helaas niet bij aanwezig zijn maar hoopt snel 
weer hersteld te zijn. Geen grote terugblik op afgelopen jaar; een mooie website waar alle 
informatie te vinden is. Ook wel even noemen het ontvallen van Wim Olsthoorn en een korte 
melding over de gekregen uitnodiging voor het komende feestje 40 jaar TV Heideslag. Er zijn 
voldoende leden aanwezig om de vergadering te starten.  

 
2) Verslag vorige Ledenvergadering d.d. 15-03-2018: 

Staan op onze website om terug te lezen. 
 
3) Jaarverslag bestuursactiviteiten T.V. Heideslag in 2018 door secretaris Daniëlle Wübkes. 

Vergaderschema: 
Bestuursvergaderingen: 23-4, 1-6, 29-6, 13-8, 5-10, 16-11 en 17-12; 
Commissie vergadering: 4-2 en 
Jaarvergadering: 15-3-2018. 
 
Verdere activiteiten: 

• Overgedragen secretariaat van Jos naar Daniëlle (Fré licht dit punt nog toe); 

• Wijzigingen bestuur doorgegeven KvK; 

• Aanleg/ activeren alarminstallatie; 

• AVG-wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming; 

• Doel Rabo Clubkascampagne; 

• Ballen en parasols gesponsord door Taco Eisinga en Jan van der Velde; 

• Organisatie 2 jaarlijks vrijwilligersavond; 

• TVH 40 jaar; feestelijk tintje, werkgroep ingesteld; 

• Looddiefstal – afhandelen met verzekering; 

• Aanvraag naar stimuleringsfonds Rabobank; 

• Brede School tennis – evaluatie plus plannen 2019; 

• Tennisschool Koning – wel/ geen diensten en 

• Mogelijkheid pinbetaling. 
 
 
 



4) Financieel verslag door Koos Ruhé: 
Verslag is uitgedeeld en wordt door Koos stap voor stap toegelicht.  Niets meer te ontvangen 
per 1-1-’19. Schuld weer iets afgelost, dit is een vast bedrag per jaar, hoe lager de schuld, hoe 
minder de rente en hoe meer de aflossing. Er is iets meer in kas. Uiteindelijk een 
exploitatietekort van € 1.100 i.v.m. grote investering van € 6.000 van de entree tennispark. 
Een heel duidelijk verhaal.  
 

5) Kascontrole en benoeming nieuwe leden 2019: 
Kascontrole is uitgevoerd door Heleen Arling en Pim Flinterman op 25-2. Het geheel 
overziende en tot de conclusie gekomen dat de boekhouding op orde is, uitstekend zelfs. Als 
advies de penningmeester decharge te verlenen. Volgend jaar wordt de uitvoering gedaan 
door Heleen Arling en Gea van der Velde. 
 

6) Begroting 2019 en huidig Ledenbestand door Henk  Rolink: 
Koos licht ook de begroting van 2019 stap voor stap toe aan de hand van de laatste kolom 
van het verkregen exploitatieoverzicht. Opbrengst contributie zal iets naar beneden gaan 
door iets minder leden en de opbrengst reclameborden zal ook iets minder zijn t.g.v. een 
aantal afmeldingen. We hopen met de begroting uit te komen op de kosten nihil. 
 
Huidig ledenbestand is gedaald van 119 naar 114 leden (waarvan 2 steunende leden), 5 
minder dan in begin 2018. Nog maar 5 jeugdleden, dat is verontrustend, verder redelijk 
stabiel want er zijn een aantal leden gestopt door een blessure. Hopen weer iets omhoog te 
gaan door actie Brede Schooldagen en actie Ivo van der Velde. Gea geeft aan dat er ongeveer 
6 leden bijkomen door deze actie.  

 
7) Wijziging in Commissies (barcommissie & groundsman): 

Tijdens de Commissievergadering heeft Jan Heijnen aangegeven dat hij definitief wil stoppen 
met de barcommissie. Met een bloemetje voor Nellie en een cadeau voor Jan bedanken we 
ze ontzettend voor de inzet van de afgelopen jaren. Het zal moeilijk zijn deze te evenaren 
maar we gaan ons best doen deze opnieuw in te vullen. We hebben in ieder geval een 
aanspreekpunt nodig voor de verhuur kantine, daar gaan we naar op zoek. 
Jan Gozefoort heeft door blessure het lidmaatschap van de tennisvereniging opgezegd en is 
daarom niet aanwezig, maar hij blijft wel onze groundsman. De werkzaamheden rondom de 
banen worden op zijn aanwijzingen gewoon uitgevoerd.   
 

8) Brede Schooldagen en Open dag: 
De Brede Schooldagen zijn dit jaar gepland op 4, 11 en 18 april.  
Koos, Jos en Fré gaan tijdens de gymles op de scholen les geven in tennis, waarvoor 
inmiddels rackets en netten zijn aangeschaft.  
De Open Dag willen we tezamen met het openingstoernooi op 7 april a.s. organiseren. 
Zo ook willen we ‘oud’leden motiveren weer een balletje te slaan. Activiteiten op de baan op 
7-4 door een openingstoernooi, open dag en in de avond een feestavond. 

  
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 te volgen in met name 
techniek en tactiek van het dubbelspel.  
Binnenkort hierover meer. 
   

9) Besteding bijdrage stimuleringsfonds Rabobank: 
Opknappen Kantine. 
 
 



 
 
 

10) Gebruik en bezoek website: 
De website wordt goed gebruikt en gevuld door Koos Ruhé. Het aantal bezoekers mag altijd 
omhoog. Ze blijven altijd afhankelijk van de input, foto’s worden door huidige AVG wet niet 
heel vaak geplaatst. Koos onderhoud deze op een perfecte manier, complimenten. 

 
11) Evt. suggestie barbezetting tijdens Clubcompetitie en Toss avonden: 

De indeling zal weer hetzelfde worden ingedeeld als afgelopen jaar. Voor uitleg kun je ook 
zijn bij Rudie en Jopke. Iedereen die achter de bar staat moeten een IVA instructie test doen 
voor bardienst. Wij willen het IVA certificaat graag ontvangen zodat we deze kunnen 
bijhouden in ons archief. Daarnaast kun je vanaf dit seizoen ook contactloos met de pin 
betalen.  
Degene die bardienst heeft moet ook afsluiten. 
Voor de bardienst op de Toss avonden wordt een lijst bijgehouden en deze wordt alvast 
opgehangen voor invulling. Als we dit samen doen blijft ook deze invulling plezierig.  
 

12) Opzet clubcompetitie: 
Qua indeling van de competities is er dit seizoen dezelfde indeling als vorig jaar. De planning 
zal zo vroeg mogelijk worden doorgestuurd. 
Henk Beuker is aanspreekpunt voor de thuisblijvers toernooien. De thuisblijvers toernooien 
worden teruggebracht van 6 naar 3 toernooien.  
Voor enkeltoernooien of andere, als daar interesse of behoefte aan is, staan we open en we 
willen proberen daarvoor mogelijkheden te zoeken en te realiseren. 

 
13) Rondvraag: 

Henk Rolink; Enkelcompetitie is jaren geleden ook geprobeerd via de laddercompetitie, maar 
werkte toen niet. Hij is van mening dat men zich dan vooraf moet opgeven, misschien ook op 
de woensdagavond, of een andere avond. We moeten eerst filteren of de vraag ernaar is.  

Henk Beuker; hebben we nu een secretaris of een secretaresse? Danielle is beide 😉. 
Ben Heine vraagt of we de sponsors ook uitnodigen op de Open Dag, goed idee! 

 
Fré sluit de vergadering om 20.47 uur. 


