Notulen Algemene Ledenvergadering TV Smash 9 februari 2018
Locatie:
Aanwezig Bestuur:
Afwezig Bestuur:
Aanwezig Leden:
M.k. afwezig:
Notulist:

Tenniskantine 19:30
Robert, Berend, Hennie & Grytsje
Anna Marije
Sjoukje, Boukje, Otto, Paul, PJ Kronemeijer, PJ Hofstee, Tsjerk, Brecht,
Zita
Lysbeth, Harry, Dick & Greetje, Jeroen Wierda, Gerard & Tjitske, Richard
Jurjen, Peter v/d Weerd
Grytsje

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Opening & Voorwoord

Berend neemt het woord en heet de aanwezigen welkom. We kijken met tevredenheid terug op 2017.
Een prima start. Medio maart op de doedag is alles weer in gereedheid gebracht. De banen zijn van begin af aan in
goede conditie. De drainage is schoongemaakt, dus ook na hevige regenval is de baan snel weer te gebruiken.
Op 3 april zijn de tennislessen van start gegaan. De beginnersgroep is te groot voor één groep, en te klein voor twee,
zodra er enige verhindering is. Dat is best goed op te lossen, maar vraagt wel een goede communicatie, en dat heeft
een paar keer gehaperd. Desalniettemin is de sfeer prima en de inzet groot.
Het totale ledenbestand kan niet helemaal op aantal gelijk worden gehouden, daar zal Robert straks nog wel iets
over zeggen, maar de wisseling blijft gunstig, doordat vooral nieuwe jongere leden toetreden.
We willen graag dit voorjaar eenzelfde actie houden als de afgelopen twee jaar en vragen jullie opnieuw om namen
van mogelijke kandidaat leden. Kijk in je eigen vrienden en relatiekring rond voor wie de tennissport interessant zou
kunnen zijn en geef de naam door aan het Bestuur.
De basis-lesgroep is een enthousiaste club, en zij hebben met 2 teams meegedaan aan de nieuwe competitievorm
van de KNLTB voor niveau 8/9. Daarmee hebben totaal 7 teams meegedaan aan de competitie, een unicum in de
geschiedenis van Smash
Het Smashtoernooi is naar wens verlopen. We gaan verder in de nieuwe opzet, waarbij het Bestuur de regiefunctie
heeft en ondersteunt wordt door de kennis en kunde van de voormalige Commissieleden. Daarnaast worden ook
leden ingezet voor de werving van deelnemers en sponsoren, alsmede voor de wedstrijdleiding. Voor 2018 is het
toernooi gepland in de week van 14 juli.
In januari hebben we samen met Boskrânne het Wintertoernooi gehouden, de voorbode voor het nieuwe seizoen!
Dit was een geslaagde en gezellige avond.
Mede dankzij onze sponsoren, die Smash een warm hart toedragen, heeft Smash extra ruimte om aan de weg te
timmeren en onze tennisactiviteiten bij de tijd te houden.
Betrokken en participerende leden zijn de basis van deze club. Dat is meer dan alleen maar op de baan staan en de
sport uitoefenen. Dat is ook bereid zijn een bijdrage te leveren aan wat er allemaal bij komt kijken. Meedenken en
meedoen. Van Bardienst draaien tot en met een Bestuursbaantje of Sútelje. Vele hoofden en handen maken het
beheersbaar en leuk. Dat moeten we vooral proberen vast te houden. En daarom noemt Smash zich de gezelligste
vereniging van Friesland. De vergadering is geopend.

2) Notulen vorige ledenvergadering 10 februari 2017

Er zijn geen op- of aanmerkingen en geen vragen over de notulen van de vorige ledenvergadering. Berend bedankt
Grytsje als notuliste voor het opstellen hiervan.

3) Mededelingen
 Afwezig met kennisgeving: zie bovenaan de notulen.
 De voorjaars DoeDag zal dit jaar op zaterdag 17 Maart plaatsvinden. Een week na de landelijke DoeDag.
Op de agenda staat het afmaken van het plaatsen van buizen rondom het hekwerk en de entree zal worden
aangepakt. Die willen we een openlijker en aantrekkelijker karakter geven.

Ook de coniferen die zo langzamerhand stuk voor stuk dood gaan, zullen worden gerooid. Bij deze klusjes
kunnen we weer veel handen gebruiken! Wel moeten de helpers zich even opgeven via een bepaalde link,
zodat we via NLDoet hier weer een bijdrage voor zullen krijgen. Binnenkort volgt er een mail met nadere
informatie hierover.
 Er is een nieuwe tennisleraar aangesteld; Frank van der Zee . Hij was helaas vanavond verhinderd, maar in
het clubblad zal hij zich voorstellen.

4) Financiële status

Robert heeft aan iedereen een exemplaar van het financiële verslag uitgedeeld en geeft een toelichting hierop.

 Financieel verslag 2017
Het onderhoud van de banen is iets hoger uitgevallen. Okkema heeft de drainage van de banen
doorgespoten, deze kosten maken het verschil. Er is dit jaar één nieuwe bordsponsor vastgelegd; Noflik
Easterein. De overige bestuurskosten hebben betrekking op een energiescan die we hebben laten
uitvoeren. Dit bedrag kunnen we via twee declaraties terug ontvangen. Omdat er bij het
Smashtoernooi een aantal categorieën niet zijn gespeeld is het prijzengeld lager uitgevallen.
De overige algemene kosten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de aanschaf van drie
nieuwe winddoeken en de nieuwe verlichting in de kantine. De rentelasten zijn lager uitgevallen
vanwege een extra aflossing van € 3000,-.
De contributies zijn lager uitgevallen. We hadden gehoopt op meer nieuwe leden. Sponsoring
algemeen is lager doordat er een sponsor minder is. Sponsoring Smashtoernooi is lager dan begroot
doordat er minder sponsoren zijn vastgelegd. In de opbrengsten verkopen 0% zitten de
competitieballen en de opbrengst van de Smashloterij.
Al met al een goed jaar gedraaid met aan het einde van het jaar een winst van een kleine € 3000,00.
 Verslag Kascommissie

De controle van de stukken door de Kascommissie heeft inmiddels plaatsgevonden en deze zijn goedgekeurd.
Berend bedankt de Kascommissie en de Penningmeester hiervoor.
 Benoemen Kascommissie 2018
De Kascommissie bestaat uit twee personen en ieder jaar wordt er één persoon vervangen. Tsjerk biedt zich aan als
vrijwilliger en zal Jurjen gaan vervangen. Jurjen bedankt!
 Begroting 2018
De begroting voor 2018 is redelijk identiek aan die van 2017 . Een verschil voor de komende drie jaar is dat de
jaarlijkse gemeentelijke subsidie van € 2000,00 in drie jaar zal worden afgebouwd naar € 0,00. De nieuwe gemeente
Súdwest Fryslân waar wij nu onder vallen, vindt dat een tennisvereniging behoord tot een B accommodatie en
daardoor niet voor subsidie in aanmerking komt. Dit gat zullen wij de komende jaren op verschillende manieren
moeten opvangen.
Voor de rest blijven de afschrijvingen gelijk, er zijn extra reclamekosten begroot voor twee bordsponsoren, de
opbrengst van contributiegeld zal iets lager zijn ivm minder aantal leden. Robert wordt bedankt voor zijn verslag!

5) Baanverlichting

Dit onderwerp is vorig jaar op de ALV ook besproken. Het bestuur is van mening dat het dit jaar tijd wordt om te
investeren in nieuwe baanverlichting. De afgelopen jaren kregen wij steeds meer signalen over de kwaliteit van de
verlichting.
Dit bleek ook uit een proef waarmee het Lumenvermogen van de lampen is gemeten, dit was namelijk ver onder de
KNLTB norm. Eind vorig jaar heeft het bestuur een Energiescan door het bedrijf W2N laten uitvoeren. Hierin kwam
duidelijk naar voren dat de twee grootste energieslurpers op het park de verlichting en de koeling onder bar zijn.
(Ter info, de energiescan kostte de club € 750,00, waarvan € 250,00 wordt gesubsidieerd. De overige € 500,00 kan
worden besteed aan kleine energiebesparende maatregelen, deze hebben wij inmiddels geïnvesteerd in 4 nieuwe
koelkasten onder de bar).
Voor de baanverlichting heeft het bestuur bij vier bedrijven een offerte opgevraagd. Hiervan hebben er twee
geoffreerd. Beide komen ze met dezelfde soort verlichting, die vaker wordt toegepast bij tennisbanen, nl
4 x een armatuur met 8 LED lichten. Deze zijn goed af te stellen, gaan 40 à 50 jaar mee en voldoen aan de KNLTB
norm.
De goedkoopste ontvangen prijsopgave voor deze set was € 11.095,70 incl. BTW. De levertijd hierop is ca. 12 weken.
De materiaalkosten en bediening komen in aanmerking voor de rijkssubsidie. De totaalprijs, excl. BTW, bestaat uit
materiaalkosten/besturing t.w.v. € 8.253,00 en arbeidsloon voor installatie t.w.v. € 917,00. De subsidie bedraagt
30% van de materiaalkosten inclusief BTW, dit is een bedrag van € 2.995,84.

Deze subsidie is op 2 januari jl. voor Smash ingediend, door het bedrijf waarmee we als bestuur een voorlopige
overeenkomst hebben gesloten voor het leveren en plaatsen van de verlichting. Ontbindende voorwaarden hierop
zijn een eventuele afwijzing van de aanvraag en pas na een schriftelijke melding door het bestuur dat het project
definitief doorgaat. We zijn nog in afwachting van een reactie op de subsidieaanvraag en een mogelijk akkoord
hierop. Dit duurt ongeveer 9 tot 13 weken. Berend geeft aan dat om het tennispark up to date te houden, nieuwe
baanverlichting echt een must is en op dit moment dan ook de hoogste prioriteit heeft. Alle aanwezigen zijn het
hiermee eens en gaan akkoord met de plannen!

6) Sponsor Commissie

Er zijn een aantal sponsoren sponsor af geworden, maar er is ook weer een nieuwe bij gekomen. Aankomend jaar zal
er weer actief naar nieuwe sponsoren worden gezocht!

7) Technische Commissie

Hennie aan het woord
Het afgelopen jaar kon het openingstoernooi door gaan! Het toernooi dat het nieuwe tennisseizoen aankondigt.
Het Kennis met Tennis toernooi was een succes. Dit jaar zal dat weer worden georganiseerd, alleen dan eerder in het
seizoen zodat deze mensen ook de kans hebben om bv lessen te volgen en/of andere toernooien mee te doen. Het
wintertoernooi in de tennishal was dit jaar in samenwerking met Boskrânne en was een gezellig en wederom een
succes.
Dit jaar zal ook het teatsen in samenwerking met de kaatsvereniging wederom plaatsvinden. Doordat het vorig jaar
gepland stond op de zaterdag voor het Smashtoernooi was er vanuit de tennisvereniging weinig animo voor. Dit jaar
zal hier rekening mee worden gehouden. Dit jaar is er geen competitieteam dat op de vrijdagavond speelt. Wellicht
zal er op deze avond ook eens een toernooi plaatsvinden.
Alvast voor de agenda: Openingstoernooi is op 24 maart!!

8) Facilitaire Commissie

Berend aan het woord
Helaas kon Anna Marije er zelf niet bij zijn, maar zij heeft wel een aantal facilitaire punten doorgegeven.
 De paaseieren Sútelaksje zal dit jaar in de week van 12 t/m 14 maart plaatsvinden. Graag zoveel mogelijk
leden die helpen met de deurverkoop en mocht dit niet lukken… familie, collega’s en kennissen lusten de
eitjes ook wel!
 Afgelopen jaar is gebleken dat leden af en toe te makkelijk de bardienst afzeg gen en dan niet voor
vervanging zorgen. Iedereen wordt ingepland en dit kun je tijdig in het clubboekje lezen. Kun je niet, graag
zelf voor een vervanger zorgen!
De 4 nieuwe koelkasten onder de bar worden alleen nog gebruikt voor koeling, graag deze na je
kantinedienst weer bijvullen. De koelkast in het hokje is extra voor het Smashtoernooi.
 De schoonmaakdienst graag volgens het rooster volgen. Mocht het je niet uit komen, stem het even met je
schoonmaakpartner af of ruil eventueel.
 Er komt één soort bier in de kantine; Heineken.
 Mocht een lid een gastspeler meenemen; deze graag intekenen op de gastspelerslijst die binnenkort in de
hal komt te hangen. Kost € 5,00 per keer.
 Er is steeds meer vraag naar alcoholvrij bier. Kan dit ook in het assortiment is de vraag van Pieter Jan K.
Jazeker, wij zullen dit aan de facilitaire commissie doorgeven.
 De vereniging bestaat dit jaar 35 jaar!

9) Rondvraag





Tsjerk: Hoeveel nieuwe leden zijn er afgelopen jaar bijgekomen?
2 nieuwe leden
Pieter Jan H.: Wat is het budget voor de nieuwe entree?
Een paar honderd euro
Paul: Vindt het jammer dat er vanaf nu alleen maar Heineken in de kantine is te krijgen.
We zullen het op de bestuursvergadering bespreken met de facilitaire commissie.
Otto: Wordt er dit jaar ook een ledenwerfactie georganiseerd?
Nieuwe leden worden het beste bereikt doordat eigen leden in hun kennis/vriendenkring kijken.
Neem ze mee en laat ze een keer mee tennissen. Geef in ieder geval de naam door aan het bestuur




Boukje: vindt dat de tennisschool beter bij moet houden hoeveel lessen de lessers nog tegoed hebben.
Boukje heeft het nu al een aantal jaren meegemaakt dat hier een verschil tussen tennisleraar en lessers
ontstond. Een oplossing is een aftekenlijst per les.
Zita vraagt zich af of er ook actie wordt ondernomen voor een eventuele samenwerking met Boskrânne voor
de jeugdleden. Dit is ook belangrijk voor toekomstige leden en competitiespelers. Destijds is er met
Boskrânne afgesproken dat Smash alle jeugdleden naar hun doorstuurt, maar dat er wel een samenwerking
zou zijn. Dit ook voor nieuwe aanwas voor Smash. Het bestuur neemt dit mee als agendapunt voor de eerst
volgende bestuursvergadering.

10) Sluiting

Iedereen wordt hartelijk bedankt voor de aanwezigheid en de vergadering wordt gesloten. Er is nog de mogelijkheid
tot een gezellige nazit. Het eerste drankje wordt aangeboden door de vereniging.

