Notulen algemene ledenvergadering tv Wedde
maandag 19 februari 2018
Plaats: kantine tennisvereniging
Aanvang: 20.00 uur
Notulist: Olger Timmermans

Aanwezig: Ida van Dort, Jan van Dort, Nel Slagher, Arend Holwerda, Klaas Klaassens,
Jeroen van der Ziel, Jeanet v. Leeuwen, Jannie Feikens, Wubbo Wage, Catharina
Hidding, Noortje Holwerda, Siena Schut, Katrien Hidding, Anna Boels, Hermine
Rotman, Harm Stubbe (voorzitter), Ewelien Wage (penningmeester) Olger
Timmermans (secretaris)
Afwezig m.k.: Maria Nieuwenhuizen, Dethmer Boels, Ed Rogaar, Gail Wright.
Notulen:
Note: Er zijn tijdens deze vergadering diverse interacties geweest welke bij punt 14 van deze
notulen zijn ondergebracht.
1. Opening wordt verricht door onze voorzitter Harm Stubbe.
De voorzitter geeft een kort vooruitzicht over met name de Sportnota van de nieuwe
gemeente Westerwolde. Hierdoor heeft er een banenscan plaatsgevonden waarin vermeldt
werd dat onze banen gedateerd zijn en iets te kort. Maar dat wordt vooralsnog gedoogd. Er
zijn in totaal 6 verenigingen binnen de nieuwe gemeente.
Voorlopig gaan we door met alle 6 verenigingen in dit overgangsjaar van gemeente
Westerwolde. Maar we moeten rekening houden met eventuele veranderingen.
2. Notulen van de algemene ledenvergadering 27 februari 2017 zijn voorafgaand aan deze
vergadering per mail opgestuurd naar de leden en uitgedeeld tijdens de vergadering. De
notulen worden onveranderd goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken en mededelingen:
De tennispasjes zijn afgelopen zaterdag binnengekomen en kunnen na deze vergadering
uitgedeeld worden aan de aanwezigen.
4. Jaarverslag 2017 wordt voorgelezen door Olger.
5. Jaarrekening: (financieel jaarverslag 2017 / winst- en verliesrekening + balans)
Wordt uitgereikt tijdens de vergadering door onze penningmeester.
Er wordt een kleine leespauze ingelast. Harm geeft hier wat aanwijzingen hoe dit te
aanschouwen. Er is één vraag betreft materiaal en onderhoud. Deze kosten zijn te herleiden
naar bijvoorbeeld een nieuwe geiser en stofzuiger. Verder zijn er nog wat vragen betreft de
balans die naar tevredenheid door de voorzitter worden beantwoord.
6. Verslag kascommissie
Leden: Jeanet van Leeuwen, Jannie Feikens. Reserve: Noortje Holwerda
Jannie en Noortje zijn bij Ewelien langs geweest en hebben geen bijzonderheden
aangetroffen. De kas is keurig op orde.

7. Benoeming nieuw lid kascommissie. Jeanet is aftredend. Als nieuw reserve lid treed aan
Hermine Rotman.
8. De begroting 2018 wordt uitgereikt tijdens de vergadering
Ook hier volgen een paar vragen vanuit de leden welke door de voorzitter naar tevredenheid
worden beantwoord.
9. Vaststelling contributie.
Het bestuur geeft aan dat het haar inziens niet nodig is om een verhoging door te
voeren. De aanwezige leden gaan akkoord met de huidige (lage) contributie.
Hierna volgt een korte pauze, Anna Boels maakt van de gelegenheid gebruik om een traktatie uit te
delen.
10. Bestuursverkiezing.
Aftredend en niet herkiesbaar: Olger Timmermans
De voorzitter bedankt Olger voor zijn inzet.
Kandidaat: Jeroen van der Ziel
De voorzitter stelt voor aan haar leden Jeroen van der Ziel als nieuwe secretaris en
ledenadministrateur. Jeroen wordt hierbij benoemd, met instemming van de leden als nieuw
bestuurslid
Aftredend: Harm Stubbe
Na 3 termijnen van 3 jaar voorzitter te zijn geweest geeft Harm Stubbe aan nog één jaar
voorzitter te blijven daar er geen tegen kandidaten zijn tijdens deze vergadering.
Ook hier gaan alle aanwezige leden mee akkoord.
.
11.Diverse benoemingen:
a. verenigingscompetitieleider: Harm Stubbe
b. commissie baan-, gebouw- en groenonderhoud: Klaas, Arend, Harm.
c. kantinecommissie: Katrien, Catharina, Anna, Ewelien
d. activiteitencommissie: Katrien, Jeannet, Maria
e. instellen werkgroep klussen op zaterdag 24 maart om 09:00 uur
Arend; Noortje; Katrin; Evelien; Anna; Hermine; Harm; Jeroen; Jeannet; Wubbo.
12. Evaluatie jaarplan 2017, en toelichting op jaarplan 2018.
Het jaarplan dient ter visie voor haar leden en als richtlijn voor het bestuur.
Het beleidsplan ligt ter inzage. De voorzitter ligt dit verder toe.
13. Samenstelling competitieteams 2018:
KNLTB: één Heren team in de vierde klasse
OGTB: één team bij de OGTB 55+
14. Rondvraag.
Ida: ‘’We is wedde met twee banen is niet ruim…’’. Wat is onze status qua aantal leden
en twee banen? Het is belangrijk om te weten wat de nieuwe gemeente gaat doen of
bijvoorbeeld de drie verenigingen DOS Wedde ODIVIA samengevoegd gaan worden.
Harm: dat is nog niet te zeggen dat zullen we in de toekomst af moeten wachten.
Wubbo: Overleg met het nieuw bestuur van de gemeente is belangrijk. We moeten opkomen
voor onze vereniging. Hier zal een vinger aan de pols gehouden moeten worden.
Anna: Betty Koets is de nieuwe sportbeleidsmedewerker.

Harm: Wie gaat, binnen de Gemeente, in de toekomst onze banen onderhouden, dat is voor
ons belangrijk om te weten. Welk contactpersoon dat zal gaan worden, bij gemeente
Westerwolde, zal zich nog uitwijzen.
Katrien: Heeft een activiteitencommissie nog wel zin? Gezien de dalende belangstelling voor
activiteiten. Harm geeft aan van wel. Het is de bedoeling dat de leden plaatsnemen in deze
commissie. Het is niet de bedoeling dat het bestuur ook de organisatie van de activiteiten op
zich gaat nemen. Een actieve inzet van haar leden is hier van belang. De
activiteitencommissie blijft na deze interactie in haar huidige vorm bestaan.
Ida: Wat moet je doen als je training wil? Harm: dan moet dat aangegeven worden door het
lid zelf en wordt er gekeken of er meer kandidaten zijn i.s.m. Odiva en Dos of het mogelijk is
om een trainingsgroepje op te richten.
Ida: De samenstelling van de competitieteams gebeurt onderling. Harm geeft aan dat leden
mondig genoeg zijn om de vraag te stellen aan bijvoorbeeld een secretaris wat hij/zij moeten
doen om mee te kunnen doen aan dergelijke competities. Jeroen sluit zich bij Ida aan een
geeft aan het zelf ook niet duidelijk te vinden als relatief nieuw lid waar hij terecht kan.
Olger geeft aan dat e.e.a. duidelijker op de website moet komen te staan:
Wat voor competities zijn er wat houden deze in en bij wie kan je daarvoor terecht binnen de
eigen vereniging als je daar vragen over hebt.
Verder zijn er door diverse leden opmerkingen gemaakt over het informeren van haar leden
van zowel vanuit bestuur als leden onderling. Bijvoorbeeld als er een invaller gezocht moet
worden bij een competitieteam of over het doorgaan van bijvoorbeeld de toss avond bij
twijfelachtig weer, wie komt er opdagen…
Olger geeft aan dat Appen tegenwoordig erg populair is en dat hij zelf geen voorstander is
van het verstrekken van dergelijke informatie per e-mail.
Is er een mogelijkheid om bijvoorbeeld groepsappjes aan te maken van bijvoorbeeld:
Een Tossapp, Competitieapp inclusief aangemelde invallers. Catharina geeft aan dat een
dergelijke toss app al bestaat binnen de club.
Harm geeft aan dat de website ‘’under construction’’ is en dat boven genoemde informatie
betreft competities en contactpersonen duidelijker op de nieuwe website zal komen te
staan. De mogelijkheid betreft het appen zal verder uitgezocht moeten worden betreft de
haalbaarheid daarvan. Heeft iedereen de mogelijkheid om te appen?
15.

Sluiting. Harm bedankt een ieder voor zijn en haar komst en wenst iedereen een veilige
terugreis naar huis.

