
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 26-03-2018

Aanvang: 19.30 uur in de Halte

Aanwezig: Bertus, Juliet, Bennie, Hans en Wytske (bestuur).

Gerbrich Wiersma, Ypie v.d. Werf, Susan ten Kate, Menno de Graaf, Arjan Keegstra, Agnes Ritmeester, Ruud

ten Hooven,, Hannie v.d. Werf, Anne Louw Huitema

Bericht van verhindering: Fred Brattinga, René Slagter, Ale Boschma, Annie Walsma, Gert Ritmeester

1-Opening:Voorzitter Bertus opent om 19.40 uur de vergadering.

De agenda wordt ongewijzigd aangenomen.

2-Notulen: Geen opmerkingen over de notulen van de ledenvergadering van 13-03-2017. Het verslag wordt

ongewijzigd goedgekeurd. Wytske wordt bedankt.

3-Mededelingen en ingekomen stukken:

*De KNLTB pasjes worden door Juliet uitgereikt aan de aanwezigen

4- Financieel verslag 2017: Hans heeft de boeken weer nauwgezet bijgehouden.

Een aantal opmerkingen van zijn kant: Minder inkomsten uit de contributie ( minder leden), geen grote

investeringen gedaan, kosten onderhoud baan ( nieuwe lijnen), toernooikosten lager ( 3 toernooien),

energiekosten (bedrag gas teruggekregen),trainerskosten ( lesgelden en betalingen in balans), onkosten

website, positieve omzet kantine

Kortom , ’t Tramhuisje is een gezonde vereniging. We hebben € 1300,-- overgehouden

5- Kascommissie: Anne Louw Huitema en Annie Walsma hebben kascontrole gedaan. De boeken waren in orde

en de administratie wordt goedgekeurd, Hans wordt bedankt voor het goed beheren van de financiën.

Nieuw kascommissie: Annie Walsma( 2
e

keer) en Menno de Graaf ( nieuw)

6-Jaarverslag secretaris 2016: Het jaarverslag van Juliët wordt goedgekeurd. Juliët wordt bedankt.

Op dit moment hebben we 5 jeugdleden en 47 volwassenen. In juli was het totaal aantal leden 59.

7- Tennislessen: Op 7 april is er een gratis clinic op de tennisbaan. Deze wordt gegeven door onze nieuwe

trainer Sytze van der Heyde van Continu Tennis.

Er is een flyer gemaakt, deze wordt verspreid in Nijland. Wytske brengt een flyer bij de school in Folsgare. Start

van de clinic om 11.00 uur met de jeugd, na een pauze gaat het verder voor de volwassenen om 13.00 uur.

Wytske zorgt nog voor een bericht in het Sneeker Nieuwsblad.

Er zal op 12 april schooltennis ( 3 lessen: groep 3/4, groep 5/6, groep 7/8 ) op de tennisbaan worden gegeven

Op 12 april starten ook de reguliere lessen:

18.30 -19.30 uur jeugd ( voorlopig 5 leden), 19.30 -20.30 uur 10 personen maatwerk,

20.30-21.30 uur 8 of 9 dames

8-Activiteitencommissie: De commissie heeft weer een mooi programma samengesteld. Ruud vraagt of er nog

een extra toernooi kan worden georganiseerd tussen het openingstoernooi ( 7 april) en het herfsttoernooi (21

september) De commissie zal het bekijken.

Er is geen vrouwen- en mannenavond meer. In principe kan er op alle avonden vrij worden gespeeld ( eerst

competitie op dinsdagavond). Mogelijkheid tot racketmix.

Idee: een paar keer tijdens het seizoen ad hoc een racketmix organiseren op de zondagochtend ( bij goede

weersvoorspellingen). Te beginnen rond mei….



Jeugdactiviteiten in overleg met de trainer. Er zijn ook rood/groen/oranje toernooien. ( 2x bij ons op de baan.

Data? Trainer!)

9-Jeugdcommissie: Wie gaat het vt uurtje doen?

Voorstel: een aantal leden doen dit bij toerbeurt, liefst in tweetallen. Arjan, Menno, Gerbrich, Anne Louw, Gert

en Agnes melden zich meteen aan. Anne Louw maakt een opzetje voor de leden met het verzoek om mee te

werken aan de begeleiding van het vt uurtje

Tijd: vrijdagavond 18.30-19.30 uur of zaterdagochtend 10.00-11.00 uur ( hangt af van de beschikbaarheid van

de betreffende leden)

De trainer probeert de kinderen tijdens de lessen te motiveren om aan zo veel mogelijk rood/oranje/ groen

toernooitjes mee te doen ( zijn gratis )

10-Baancommissie: René geeft aan zich vooral bezig te willen houden met baanonderhoud.

De kantinecommissie zou de schoonmaaklijst kunnen uitbreiden met het in de gaten houden van de

buitenboel, onkruid weghalen enz. Voor grotere buitenklussen kunnen het beste per keer mensen worden

benaderd/ gevraagd. We doen vooral een beroep op eigen initiatief van de leden!

Er is door de gemeente gesnoeid rond de tennisbaan, ( nog) geen bomen verwijderd.

11-Kantinecommissie: Hannie en Ypie gaan door met het schoonmaakrooster van Anita en Tina. Ze zijn van

plan om halverwege de week de mensen die het eerstkomende weekend moeten schoonmaken, hier aan te

herinneren d.m.v. app, mail of er even langs te gaan.

Er wordt tijdens de competitieperiode goed schoon gemaakt. De competitie spelers worden vooral bij het

begin van de competitie ingedeeld. De tweede helft van het seizoen wordt er altijd minder trouw

schoongemaakt.

Idee: sleutelkluisje met sleutel van de kast, leden krijgen de code ( die een aantal keren per jaar wordt

veranderd). Er kan dan ook iets worden gedronken na een tennisafspraak. Niet vergeten te betalen uiteraard!!

Gerbrich bekijkt of ze een kluisje kan scoren.

Bij toernooien de voorraad afstemmen met de kantinecommissie.

Tina en Anita hebben een Merci-attentie ontvangen ( chocolade + bon)

12-Website en PR: Sjirk van de Meer houdt de website goed bij. Hij plaatst verslagen en foto’s goed en snel. Bij

foto’s toesturen terughoudend zijn met foto’s van kinderen.

Website voldoet goed, er komen ook berichten binnen voor informatie.

Reclame: meer mogelijkheden onderzoeken voor de website ( Bertus zal Sjirk vragen naar de mogelijkheden

voor zgn. pop-ups.

Bertus heeft zijn installateur Chris Wagenaar weten te strikken voor een reclamebord

Alle leden zouden hier actief mee bezig moeten gaan, dus proberen bedrijven te interesseren.

13-Wedstrijdcommissie: Dit seizoen doen er 3 teams mee aan de voorjaarscompetitie 2018: op dinsdagmiddag

en op dinsdagavond een damesteam, op zaterdag een mannen team. De wedstrijdschema’s staan op de

website van de KNLTB. Zelf ballen regelen ( via Anne Louw of eigen inkoop)

Friesland Cup: past nu niet in het schema. Als vereniging uitvoeren. In het najaar opnieuw bekijken.

14-Bestuurswisseling: Bertus spreekt Hans toe en bedankt hem voor opnieuw een periode van

penningmeesterschap ( 4 jaar). Hij krijgt een Merci-attentie.

Zijn opvolger is Fred Brattinga, die wegens werkzaamheden in het buitenland vanavond niet aanwezig kon zijn.

Bertus kan het voorzitterschap en het raadswerk / fractievoorzitter niet meer combineren. Er hebben zich geen

kandidaten gemeld. Bertus gaat nog een aantal mensen benaderen met de vraag om zijn taken over te nemen.

Ook voor hem een Merci-attentie.



Juliët is per 2019 afredend en niet – herkiesbaar.

15-Bellijst: Het lijstje met namen/ telefoonnummers voor de AED gaat weg. Voldoet niet.

16- Rondvraag: Arjan vraagt of er ook iets kan worden gedaan aan de Omrin auto die vaak bij de tennisbaan

staat geparkeerd. Deze auto stinkt, vooral ’s zomers, heel erg ( kadaverlucht)

Bertus zoekt uit wie de wagen daar neer zet en spreekt de chauffeur daar op aan.

Arjan: Is het een idee een straattennistoernooi te organiseren? Of ‘teatsen? Wordt binnen de

activiteitencommissie besproken.

Agnes: Na de fiets 11-steden tocht stinkt het enorm naar urine inde omgevong van de tennisban. Juliet heeft

hier al eens over contact gehad met de gemeente. Er was een dixie beloofd, kwam niet. Gerbrich informeert bij

Stefan Rekke ( voorzitter 11-stedentocht)

Hans: De deuren open laten. Na de lekkage van afgelopen winterperiode is het boven de plafondplaten in de

douche en WC nog erg vochtig. De warmte kan dan omhoog trekken zodat de boel kan opdrogen!

Afspraken:

Bertus vraagt Sjirk naar de mogelijkheden voor pop-ups

Bertus vraagt een aantal mensen om zijn taken over te nemen.

Bertus zoekt uit van wie de Omrin auto is

Wytske zorgt voor een flyer van de clinic in de school in Folsgare en een bericht in het Sneeker Nieuwsblad

Anne Louw maakt opzetje met een vraag voor begeleiding van het vt uurtje ( jeugd)

Gerbrich informeert bij Stefan Rekke naar de mogelijkheden voor een Dixie in Nijland.

Gerbrich gaat op zoek naar een sleutelkluisje

Leden: deuren open laten, vooral van douches en toiletten

Leden: Proberen bedrijven te strikken voor een reclamebord


