
 

 

 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Winterswijkse Tennis Club   

Op woensdag 6 april 2022 om 20.05 uur in het clubgebouw van de WTC aan de Jaspersweg   

Aanwezig: voorzitter Meino Janszen, penningmeester Ruud Schreur, voorzitter 
jeugdcommissie Sandra Wijnveen. 

De presentielijst is getekend door 56 leden, waaronder de bestuursleden.   

1. Opening   

De voorzitter opent de vergadering met een moment stilte voor de mensen die ons zijn ontvallen en 
verwelkomt de vele aanwezige leden die zijn gekomen.  

 

Er is een mooie opkomst bij deze ALV van 2022, blij na 3 maanden uitstel.  

Bericht van verhindering: Ingrid Klein Langenhorst, Dick Scholten, Ton Toebes, Geert te Paske, 
Feike Averdonk, Daniel Stapelbroek, Winneke Lobeek, Henk Braakhuis. 

2. Mededelingen en/of ingekomen stukken/ vaststelling agenda 
a. Ingekomen stukken 

Wij hebben een brief ontvangen van de gemeente waarin wordt medegedeeld dat de vergunning 
voor de blaashal is verleend. Dit ging niet vanzelf. Wel is er een bezwaartermijn van 6 weken. 
Nadat er geen bezwaren zijn ingediend kan worden overgegaan tot bestellen van de blaashal. 
Applaus volgt.   

b. Vastelling agenda 
c. De agenda wordt doorgelopen. De bestuurswissel stond aan het eind, besloten wordt dit naar 

voren te halen naar punt 6.  
 

3. Notulen ALV 27 januari 2021 en BALV 10 maart 2021 en ALV 31 maart 2021.  

Iedereen heeft de stukken kunnen lezen op de site. Er zijn verder geen vragen n.a.v. de ALV van 
27 januari en 31 maart.  

BALV 10 maart 2021  

Er komt een vraag over de eventuele grondoverdracht naar de gemeente. De gemeente heeft 
hier geen haast mee. Ze zijn wel met een voorstel gekomen maar dit blijft een openstaand punt. 
Het nieuwe bestuur heeft hierin speelruimte.  

4. Jaarverslag WTC 
 

a. Verslag bestuur 
De voorzitter doet namens het bestuur verslag van het afgelopen jaar. De afgelopen 3 ALV’s 
verliepen via de digitale weg. Dit is geen prettige manier van vergaderen. Daarom is er voor 
gekozen de ALV 3 maanden uit te stellen. Er zijn veel dingen gezegd over en weer. Als we kijken 
naar wat er nu staat kunnen we hier heel trots op zijn. De weg er naar toe is niet altijd even netjes 
geweest maar het uiteindelijke resultaat, zowel kantine als park, mag er zijn.  
 
Corona heeft nog steeds invloed. Laten we hopen dat we mogen blijven testen. Het voordeel is 
wel een toename in aantal leden. 580 leden toen Meino in 2014 aantrad. Sinds Corona en het 
sluiten van de Tuunte is het ledenaantal de laatste twee jaar met 50% toegenomen van 600 naar 
900.   
 
 



 

 

 
 
 
De nieuwe blaashal kent een lang proces. Gelukkig is er nu een vergunning. Wellicht dat hier 
nog wat bezwaren op komen. Hier kan het nieuwe bestuur mee aan de slag. 
 

b. Sandra Wijnveen neemt het woord namens de jeugdcommissie. 
Het eerste verslag van Sandra als nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie. Wim Wassink heeft 
dit altijd gedaan.  
 
Het was een roerige twee jaar. Corona heeft het de jeugdcommissie lastig gemaakt. Ouders 
mochten wel/niet bij de baan, trainingen werden wel/niet gegeven. Wel hebben we 3 
kampioensteams, twee groen en 1 oranje team. Als traktatie is er bij de sponsor 4 sprong een 
ijsje met friet gegeten.  
 
Er zijn verschillende activiteiten geweest. Beachvolley, het strandbad, tosmiddagen, aan het 
einde van het jaar kwam er door corona klad in het programma. 
 
Ook bij de jeugd is er sprake van groei. We zijn van 50 naar 80 jeugdleden gegaan. De 
trainingsopzet is veranderd. We hebben twee trainers, Jerry en Riemer. De winter- en 
zomerperiode is eruit gegooid, het hele jaar door wordt er nu getraind. Ook wordt de jeugd 
meteen in competitie meegenomen als ze daar klaar voor zijn. Er is een actiever jeugdbeleid. 
Veel actieve (commissie) leden en dat werpt zijn vruchten af. Sommige kinderen gaan van 1 
naar 3 lessen per week. Kinderen stromen goed door naar de selectie. We willen naar een regio 
functie, dit betekent ook een selectie plan want continuïteit moet krijgen. Tevens willen we 
meedoen met regionale toernooien en een aantal kinderen tennist ook prestatief.  
 
We zijn nog op zoek naar iemand die mee wil denken in beleid voor jeugdcommissie. Het hoeft 
niet een volledige functie te zijn maar klein aandeel zou fijn zijn. De huidige commissie bestaat 
uit Riemer, Daniel, Maaike, Denise/Janice, Roderick en Sandra. We hebben veel plannen maar 
we zoeken meer mankracht. Er zijn geen vragen, applaus volgt.  
 

5. Financieel – exploitatieoverzicht 2020/2021  
 
Ruud Schreur neemt het woord: 

We hebben nagedacht over de financiële verslaglegging tijdens de ALV. We hebben besloten 
een inloopavond te organiseren, deze is vorige week woensdag geweest gecombineerd met de 
kascommissie. Hier zijn verder geen leden op af gekomen. Het was een ontspannen avond met 
veel diepgang over de toekomst. 

Baten vereniging 

Er zijn behoorlijk veel wisselingen t.o.v. de begroting. Dit komt deels door Corona en contributie 
gelden die zijn overgeboekt van vereniging naar stichting voor het beheer van het park. Een 
ander positief verhaal. Er is veel sponsorgeld binnengekomen, dit betekent structureel 
behoorlijke inkomsten voor de komende jaren. Rob krijgt hiervoor applaus. Het bedrag is namelijk 
al 14.000 euro tot verslagjaar, in de werkelijkheid ligt het rond de 24.000 euro.  

Vraag: zit bij sponsoring ook de obligaties? Nee dit is niet het geval.  

Lasten vereniging 

Ook hier behoorlijke wisselingen t.o.v. de begroting. Met name de personeelskosten zijn gedaald 
vanwege corona maar ook door ontvangen subsidie. De subsidies die 100% zeker zijn, zijn 
geboekt. Waar nog geen duidelijkheid over is zijn nog buiten beschouwing gelaten.  

Horeca Resultaten 

De Horeca heeft een negatief resultaat. Dit komt puur door een terugval in omzet. Maar dat is 
ook logisch omdat de horeca deels dicht heeft gezeten. Het uiteindelijke resultaat van de 
vereniging is gelukkig positief.  



 

 

 

 

Vermogensverhoudingen 

De vermogensverhoudingen zijn door de investeringen in banen en kantine veranderd. We 
hebben hier geld voor moeten aantrekken. Het balanstotaal is toegenomen waardoor het eigen 
vermogen is afgenomen. De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is alsnog 30%. De 
verhouding tot bedrijven is goed.  

 

Overzicht investeringen 

Van de door de ALV goedgekeurde 600.000 euro is nu 366.000 uitgegeven. Nog te betalen 
265.549 is voor de aanschaf van de blaashal. Het budget is met ongeveer 30.000 overschreden. 
Dit komt voornamelijk door de materiaal kosten. Rob ligt toe: de keuze was om het terras aan te 
leggen met bestaande klinkers. Tijdens de renovatie is gekozen om het terras opnieuw aan te 
leggen. Dit kost 10.000 euro extra. Tevens was het buitenterrein begroot op 117.000 euro, in 
werkelijkheid koste dit 137.000 euro  

Leningen 

Door de investeringen moest er naar geld gezocht worden. Hiervoor zijn rentedragende 
obligatieleningen verstrekt. In totaal hebben de leden een bedrag van 36.000 euro ter 
beschikking gesteld.  

Tevens is er contact geweest met verschillende banken. Dit viel tegen. Alleen de Rabobank wilde 
een lening verstrekken, echter tegen een rente van 2,9%. We hebben besloten de lening aan te 
gaan met een rentevaste periode voor 1 jaar. Mocht de blaashaal (hypothetisch gezien) niet door 
gaan kunnen we boetevrij aflossen na 1 jaar en zitten we niet vast aan een renteperiode van 10 
jaar.  

Via waarborgsom sport hebben we 75.000 euro kunnen lenen. Dit scheelt 7.500 aan rentelasten 
bij de rabobank.  

Verslag kascommissie.  

De kascommissie is op visite geweest. Samen met Jacques Meekes, Henk Braakhuis, die dit 
jaar de kascommissie vormden, hebben we alle cijfers bekeken. Beide heren hadden 
verschillende inzichten. Jacques vervolgt: we hadden een aantal vragen die allemaal goed zijn 
weerlegd door Ruud. Wij vragen dan ook de vereniging decharge te verlenen aan het bestuur. 
Applaus volgt.  

De nieuwe kascommissie voor het boekjaar 2021-2022 wordt Jacques Meekes (tweede jaar), 
Dick Scholten en Harry Huijskes als reserve.  

Stichting accommodatie WTC 

Namens de stichting neemt Rob Damkot het woord: 

Het is een bewogen jaar geweest bestuurlijk gezien met name tussen vereniging en stichting, 
Rob vindt dit spijtig voor alle betrokkenen. Na 12 jaar in het stichtingsbestuur gezeten te hebben 
is Koos van Eck afgetreden en is Rob doorgeschoven als voorzitter. Koos heeft tot het einde van 
het boekjaar ondersteuning gegeven waarvoor wij hem hartelijk danken. Winneke Lobeek is 
vanuit de vereniging toegetreden tot het stichtingsbestuur. Ook Meino gaat aftreden als lid van 
het stichtingsbestuur, hierdoor is er een vacature vrijgekomen. Koos ontvangt bloemen en een 
bon van de Gallary als dank. Applaus volgt.  

Afgelopen jaar stond ook voor de stichting in het teken van Corona. De blaashal heeft veel dicht 
gezeten, hiervoor hebben we de TVL subsidie gehad.  Aan het einde van het seizoen is de hal 
ingestort door heftige sneeuwval. De verzekering heeft nog wat uitgekeerd voor de kosten die 
gemaakt zijn voor het opruimen. Voor de rest hebben we geen schadevergoeding ontvangen 
omdat sneeuw niet onder de dekking viel.  



 

 

 

 

We hebben geen afschrijvingskosten dit jaar. We sluiten 2020/2021 af met een kleine winst van 
4000 euro en hebben eind boekjaar 2021 48.000 euro aan voorzieningen opgebouwd voor 
eventuele prijsstijgingen van de blaashaal.  

Een andere vraag die vaker gesteld is dit jaar, wat doet de stichting: 

- Beheer en Onderhoud 
o Gas, water en elektra 
o OLTC onderhoudsploeg 
o Groot onderhoud banen en verlichting 
o Inkoop materialen  
o Toegang en beveiliging 
o BOSA subsidie 

Door de huidige constructie ontvangen we nog zo’n 7000 euro per jaar aan subsidie.  

Blaashal 

De vergunning voor de blaashal is verleend echter is deze nog niet definitief. Er loopt nog een 
bezwaartermijn. Zodra de vergunning definitief is zullen we nog een laatste onderzoek doen naar 
de behoefte van de hal, we gaan uit van 100% maar willen dit toch zeker weten. Tevens gaan 
we kijken naar de huidige structuur van leden/niet leden.  

Als laatste moet er opnieuw een financiële afweging worden gemaakt. Wij hebben deze week 
prijzen doorgekregen als we de blaashal nu zouden bestellen, dit ligt al zo’n 50.000 euro hoger. 
Dit komt door de aanbouw en de staalprijzen zijn al verdubbelt. In dit bedrag is de gasprijs nog 
niet meegenomen. Dit alles moet opnieuw berekend worden zodat we de impact onderaan de 
streep duidelijk in beeld hebben.  

Vraag van Henk Weevers: 

De bezwaartermijn is 6 weken, is het daarna definitief of kan er nog meer volgen?  

Meino: de bezwaarcommissie heeft alle bezwaren gegrond verklaard, echter heeft het college 
ervoor gekozen te dit te overrulen door het besluit nader aan te vullen zodat het collegebesluit 
met deze aanvullingen in stand kan blijven.  

Vraag van Els Peters:  

Hoe vaak kan met dit doen? Hoe vaak kan er bezwaar ingediend worden.  

Johan Esendam: Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen. Iedereen kan 
binnen 6 weken bezwaar aantekenen en dat kan eventueel nog worden verlengd. Men kan 
uiteindelijk doorgaan tot Raad van Staten. Dat moeten we afwachten.  

Meino: de mensen van de Groenloseweg zijn bereid om dat te doen.  

Vraag van Harry Meeuwsen:  

Waarom is gemeente afgeweken van het advies? En houden jullie met aanschaf van de blaashal 
rekening met klimaatverandering? 

Meino: de gemeente ziet het belang van de blaashal. Afgelopen winter was extreem zacht, 
daarom willen we ook onderzoek doen naar de behoefte van een hal.  

Vraag van Jochem Willemsen:  

De Horeca omzet in 2021 is 20.000 gezakt t.o.v. 2019, is daar nog gekeken naar compensatie.  

Vraag hoort bij Ruud: Dit is inderdaad een behoorlijk omzetverlies. Hierdoor zijn we ook in 
aanmerking gekomen voor TVL en NOW en die zitten in de exploitatie.  



 

 

 

 

 

6. Bestuurswissel 

Meino noemt de kandidaten op die zich verkiesbaar hebben gesteld.  

- Rob Damkot voorzitter; 
- Dominique Rootinck algemeen bestuurslid; 
- Daniel Stapelbroek algemeen bestuurslid; 
- Feike Averdonk algemeen bestuurslid; 
- Marcel Teunnissen algemeen bestuurslid.  

Formeel gezien moet er een stemronde komen en er worden twee leden uit de vergadering 
gevraagd de stemmen te controleren. Dit zijn Roderick ten Dolle en Reinder Koning. 

Vraag van Pim Thämer: is voorzitter stichting en voorzitter vereniging te combineren? Meino 
geeft aan dat dit bij een jurist nagevraagd of dit mag en statutair is dit geen probleem.  

Vraag van Janice Beijers: is er een bepaald aantal stemmen voordat het geldig is? Meino: nee 
er moet alleen een meerderheid zijn van de ALV.  

De stemronde verloopt als volgt: 

 Voor Tegen Blanco 

Rob Damkot Voorzitter 45 1 9 

Feike Averdonk 55 0 0 

Dominique Rootinck 55 0 0 

Marcel Teunnissen 55 0 0 

Daniel Stapelbroek 54 0 1 

56 biljetten zijn er ingeleverd. 1 stembiljet is foutief ingevuld en dus ongeldig. 

Alle kandidaten worden met een ruime meerderheid in het verenigingsbestuur gestemd. We 
hebben een nieuw 7-koppig verenigingsbestuur. 

Applaus volgt. 

Meino vervolgt: 

We hebben een 4-tal mensen nog niet kunnen bedanken voor hun inzet: Michel Frenken, Reinder 
Koning, John Esseling en Ruud Schreur. Ruud is als laatste toegetreden tot het bestuur en heeft 
ons echt uit de brand geholpen. Hij heeft fantastisch werk verricht met de leningen en obligaties. 
Hij ontvangt een attentie en een bos bloemen. Applaus volgt.  

Michel Frenken, vol enthousiasme ben je in het bestuur, helaas vond je het naar 1 jaar genoeg 
geweest. Je was zeer kritisch, waar ik veel aan had, daar kon ik wat mee. Blij dat ik je heb 
meegemaakt met je kritisch noot, jammer dat je er te snel uit bent gegaan. Dankjewel! Hij 
ontvangt een attentie en een bos bloemen. Applaus volgt.  

Reinder, 1,5 jaar geleden ben je eruit gestapt. Toegetreden als tweede penningmeester omdat 
Rob zou gaan terugtreden. Hoe kan het lopen. Wegens privéomstandigheden werd het je te veel. 
Jammer maar begrijpelijk. Gelukkig blijf je ons op de achtergrond ondersteunen. Reinder 
dankjewel voor wat je gedaan hebt en nog steeds doet voor onze vereniging. Hij ontvangt een 
attentie en een bos bloemen. Applaus volgt.  

 



 

 

 

 

John Esselink, 3 jaar heb je in het bestuur gezeten. Je hebt Erik Droppers opgevolgd. In die 
periode viel je met de neus in de boter met de nieuwe accommodatie. Met veel energie en kennis 
hebt jij je hiervoor ingezet. Een mooie en grote bijdrage. Ook jouw kritische blik kon ik wat mee. 
Eerlijk en recht door zee. Jammer dat je stopt, dankjewel voor al je inspanningen. Hij ontvangt 
een attentie en een bos bloemen. Applaus volgt.  

John Esselink vervolgt:  

Wij waren het inderdaad niet altijd met elkaar eens. Wij staan beide redelijk stevig in onze 
schoenen en dat botste regelmatig. Wel kwam er altijd een goed resultaat. Ik moest even wennen 
maar heb jou echt leren waarderen. Je hebt ontzettend veel gedaan en hebt veel energie in deze 
vereniging gestopt. Daarom een heel groot en welverdiend applaus.  

Meino: ik heb er ook veel tijd aan besteed, met name de eerste 5 jaar. De laatste twee jaar wat 
minder, niet alleen kwam dit door de ALV, ook privé heb ik te maken gehad met nare 
omstandigheden. Ik ben ruim 7 jaar voorzitter geweest. Over het algemeen kan ik stellen dat ik 
blij ben geweest. Ik laat met een goed gevoel deze vereniging achter. Zeker met het nieuwe 
bestuur. Voor het eerst in lange tijd weer voltallig.  

In 2014 kwam ik hier bij de vereniging en na 3 weken lidmaatschap had ik Koos van Eck al aan 
de lijn waarin hij aangaf nog een voorzitter te zoeken. Samen met Onno Beijers, Erik Droppers, 
Wim Wassink, Sander Stortelder en Rob Damkot hebben we de eerste 4/5 jaar goed 
samengewerkt. In mijn 1e jaar ging de pachter failliet. We besloten het met de vereniging zelf te 
doen. Nu, 6 jaar later denk ik dat we een goeie keuze hebben gemaakt. Met meer dan 100 
vrijwilligers achter de bar met een speciale dank aan Annoesjka die ervoor zorgt dat we iedere 
avond vrijwilligers hebben staan en zelf zeer veel werk verzet. Groot applaus volgt voor 
Annoesjka.  

Ik ben trots op wat ik achterlaat. Een vereniging met veel vrijwilligers, een prachtige 
accommodatie en met meer dan 900 leden. Ik ben blij dat ik voorzitter ben geweest en wil jullie 
van harte bedanken. Groot applaus volgt.  

 

7. Bestuursjaar 2022 
 

Rob bedankt de ALV voor de benoeming van het nieuwe bestuur. Het is een vrij nieuw maar zeer 
enthousiast bestuur. Gelukkig hebben we Winneke en Sandra die blijven. Marcel is de meest 
onbekende en stelt zich voor.  

Marcel is een relatief nieuw lid. Bij de Tuunte veel gespeeld en heeft ook getennist in Groenlo. 
Hij werkt in Winterswijk en dacht laat ik het tennissen maar weer eens oppakken. Toen er een 
mail binnenkwam met een vacature voor bestuurslid dacht hij, laat ik mij eens aanmelden, 
misschien hebben ze wel wat aan mij en kan ik zo snel nieuwe mensen leren kennen.   

a. Voorstel contributie 

Binnen het bestuur is enige discussie geweest over het al dan niet verhogen van de contributie. 
Door de toename van 600 naar 900 leden en de vele sponsorgelden is het voorstel van het 
bestuur de contributie niet te verhogen.  

Vraag John Esselink: 

Toen ik hier lid werd 2014 kwam ik van een vereniging die net van 115 naar 125 verhoogd was. 
Toen ik lid werd van de WTC kwam hier nog wat bij. Inmiddels is onze contributie nog steeds 
150 euro en zit mijn vorige vereniging al op 185 euro.  Kunnen we door middel van een 
contributieverhoging niet ruimte creëren en iets doen voor groepen waar een tennislidmaatschap 
wel een probleem is. Doel om tennis voor iedereen bereikbaar te houden.  

Rob geeft aan deze opmerking mee te nemen in het bestuur.   



 

 

 
 
 
 

b. Begroting 

Baten: 

Vanaf dit jaar worden alle contributiegelden geïnd via de WTC en wordt er een afdracht gedaan 
naar de stichting van 30.000 euro voor beheer en onderhoud van het park. 

De inkomsten door training zal toenemen door toename van jeugdleden.  Ook is er bij de training 
voor senioren een wachttijd van een paar weken.  

De sponsorgelden lopen op naar 24.000 euro. Rob is nog bezig om voor de laatste padelbaan 
nog een sponsor te krijgen.  

Ook de contributie bijdrage zal hoger zijn omdat we hopelijk in het najaar en voorjaar kunnen 
spelen. 

Lasten: 

De huisvestingskosten zullen toenemen omdat de afschrijvingen van het gebouw hierbij in zitten. 
Ook begroten we meer algemene kosten omdat we door meer leden meer afdracht aan de bond 
zullen hebben. Tevens hebben we 9000 euro gereserveerd voor de festiviteiten vanwege ons 
75-jarig bestaan.  

Horeca baten: 

We begroten 78.000 euro, dit is nog niet optimaal.  

Horeca lasten: 

De personeelskosten zullen iets zakken omdat we als vaste kracht alleen nog Annoesjka achter 
de bar hebben deze winter samen met de vrijwilligers. Mieke is gestopt. In het voorjaar zoeken 
we wel iemand erbij voor tijdens de competitie.  

De afschrijving zal toenemen vanwege nieuw meubilair en de machines in de keuken. Een 
resultaat van -4000 euro wordt begroot voor het horeca deel, hier kunnen echter nog subsidies 
komen die nog niet definitief zijn.  

Het uiteindelijke begrote resultaat: €12.090,- 

Contributie en begroting vastgesteld.  

 

c. Plannen 2022 

Rob geeft aan de het bestuur pas twee weken geleden vorm heeft gekregen en dat er nog maar 
heel kort is gesproken over de plannen van 2022.  

Volgende week komt het nieuwe bestuur samen om de taken en functies te verdelen. Dit moet 
in april zijn afgerond. We zitten nu met 7 personen in het bestuur en daarom willen we actiever 
en meer aanwezig zijn binnen de vereniging, we willen onze zichtbaarheid vergroten.  

- We gaan kijken naar de commissies en hopen op goed gevulde commissies. 
- We gaan bezig met het laatste deel van de aanbouw 
- We gaan bezig met de afronding van de renovatie. Zo moet de klok nog geplaatst worden, 

deze konden ze afgelopen vrijdag niet tillen dus dit moet nog gebeuren. 
- We gaan bezig om de laatste afspraken met de gemeente af te ronden. 

 

 



 

 

 

 

- De baanbezetting is een belangrijk aandachtspunt (zowel tennis als padel) omdat er grote 
druk is op de banen vanwege het toenemende aantal leden. We moeten ervoor zorgen dat  
iedereen kan blijven tennissen en dat iedereen zich thuis voelt. Zo willen we de toss eerder 
laten beginnen, om 19.00 uur.  

- Het tijdstip van de baan reserveren gaat waarschijnlijk veranderen omdat meerdere mensen 
hebben aangegeven 08.00 uur geen fijne tijd te vinden. Wel blijft het 4 dagen van tevoren 
reserveren. 

- We gaan Corona definitief achter ons laten (hopelijk) en daardoor weer veel activiteiten 
organiseren voor onze leden.  

o Voor de voorjaarscompetitie hebben zich maar liefst 24 team aangemeld. Voor de 
zomeravond 5 teams.  

o 19 t/m 25 juni organiseren we de clubkampioenschappen met afsluitend een 
feestavond ter ere van ons 75+1 jaar bestaan.  

o Het thuisblijverstoernooi, WTC open dag en het WTC open (is gepland direct na het 
volksfeest) hopen we allemaal op te kunnen pakken dit jaar.  
 

Kortom, we hebben er zin in! 

 

8. Rondvraag 

Pim Thamer: deze agenda voor het hele jaar komt dit op de site te staan?  

Antwoord: ja dit komt op de site te staan.  

Onno Beijers: Blijft het afhangen digitaal? Gaat het niet terug naar half/half?  

Antwoord: voorlopig blijft het digitaal, als het spaak loopt kunnen we ingrijpen. 

Rob vraagt informatief: wie is er voor digitaal afhangen? De meerderheid zegt ja.  

Annoesjka: veel mensen willen het afhang bord terug omdat men nu kan reserveren en als ze 
niet komen opdagen de baan onnodig leeg blijft. Is er een manier waarom de baan bevestigd 
kan worden in de app.  

Rob: op dit moment is dat ICT technisch wat lastig. KNLTB heeft het systeem met digitaal 
afhangbord nog niet helemaal in orde. Gelukkig komt 90/95% opdagen. Als je ziet dat er 2/3 
banen niet bezet worden dan kunnen we kijken naar een controle. We zullen dit in de gaten 
houden.  

Johan Esendam: complimenten voor alles wat hier gerealiseerd is. Ik heb begrepen dat er nog 
een klok moet komen. En zaak die nog niet genoemd is. De zuil met de AED, deze heeft zijn 
dienst bewezen in 2015. Kunnen we de leden een gratis reanimatiecursus aanbieden? 

Meino/Rob: Er is 2 keer een reanimatiecursus aangeboden, nieuwe bestuur kijkt of er een derde 
keer nodig is.  

Henk Wevers: afgelopen tijd krijg ik regelmatig vragen over stand van zaken blaashal. Ik wil het 
nieuwe bestuur aanmoedigen minstens 3/4 keer per jaar een nieuwsbrief uit te brengen met de 
laatste stand van zaken. Dat bevredigt de nieuwsgierigheid van mensen.  

Rob geeft aan dat het nieuwe bestuur dit zal meenemen.  

Els Peters: graag wil ik even de aandacht vragen, omdat ik daar nu de kans voor krijg, om een 
woord van dank uit te spreken. We hebben Ushi gevonden voor de zomeravond competitie en 
Gerrit doet de najaarscompetitie. Al die activiteiten hebben Erik en Rene al die tijd gedaan 
waarvoor dank.  

 



 

 

 

 

 

Gerrit de Voer: wie is er binnen het bestuur belast met het padelsysteem, organiseren van 
toernooien etc.? 

Rob: Deze taken gaan we volgende week verdelen.  

9. Sluiting vergadering 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst. De vergadering wordt gesloten.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


