Notulen van de ledenvergadering van TV "De
Gibben" gehouden op 19 maart 2008 in het
Doarpshus te Marrum om 20.00 uur.

Naast het bestuur (J.J. de Vries afwezig wegens verblijf in Roemenië) zijn 7 leden
aanwezig en wel: Noortje Holwerda, Cees Wierstra, Mannie de Jong, Anton Miedema,
Richtje Goudzwaard, Kor Bosma en Nathal Hoogsteen.
Om 20.00 uur opent voorzitter Holwerda de vergadering en heet een ieder welkom.
De lente is er bijna en de banen zijn voor gebruik klaar!
De notulen van de vorige vergadering(21/3/07) worden onveranderd goedgekeurd en
derhalve vastgesteld. Kor Bosma wit weten hoe het bestuur omgaat met een eventuele
reservering voor groot onderhoud. De voorzitter geeft aan daar bij de begroting op terug te
komen.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en er wordt opgemerkt dat het mooi
geweest is om een klein "boekje" te maken n.a.v. het 3e lustrum.
Het financieel jaarverslag wordt door Titia toegelicht. Zij geeft o.a. het volgende aan:
• de koffie-inkomsten van de instuifgroep zijn prachtig;
• het ledenbestand blijft mooi op peil;
• achterstallige subsidies zijn uitbetaald.
Cees Wierstra wil weten of er nog meer sponsoren zijn? Het bestuur gaat zijn best doen.
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld en de kascontrolecommissie, bij
monde van Kor Bosma, geeft aan dat er een voortreffelijk beheer is gevoerd door de
penningmeester. Onder applaus wordt deze dan ook decharge verleend voor het jaar 2007.
Volgend jaar zal de controlecommissie bestaan uit Jannigje Elzenga en Anton Miedema.
Hierna stelt het bestuur de begroting aan de orde. De penningmeester licht een en ander
kort toe. Enkele opmerkingen van haar
 voor het eerste een jaarlijkse inkomstenpost KPN;
 voorzichtig beleid;
 structurele reservering groot onderhoud;
 vervanging koelkast en wellicht aanschaf kleine vriezer.
Kor Bosma merkt op dat de reservering maar beperkt is, gezien de uitgaven bij een grote
renovatie van zowel kantine als baan. De voorzitter geeft aan dat goed onderhoud de
basis is van uitstel van groot onderhoud. Zonder wijzigingen wordt de begroting
vastgesteld.
Zonder veel discussie wordt de contributieaanpassing overgenomen. Het bestuur geeft aan
dat het feitelijk gaat om afronding en een zeer beperkte inflatiecorrectie.
De secretaris deelt het "groene boekje" uit en geeft aan waar o.a. de toernooien te vinden
zijn. In verband met de vroege zomervakantie gaan de dubbelkampioenschappen na de
pinkster van start en de enkels op 16 augustus en is er gekozen voor het spelen om 2
gewonnen sets. De organisatie voor het 7-sterren toernooi is in handen van Ferwert.
De voorzitter spreekt vervolgens ons vertrekkend bestuurslid Wiebrand Roersma toe. Op
voortreffelijke wijze heeft hij vooral de technische zaken geregeld en was er een goede
samenwerking met Cees Wierstra. "Je deed het altijd met veel plezier" aldus de voorzitter.

Hij overhandigt daarna een waardebon en een bos bloemen voor zijn vrouw Ukie. Wiebrand
bedankt op zijn beurt de voorzitter en geeft op humoristische wijze aan dat hij het altijd met
veel plezier heeft gedaan en hoopt ook in de toekomst zijn steentje te kunnen bijdragen.
Daarna worden bij acclamatie de nieuwe bestuursleden benoemd. Richtje Goudzwaard, die
zich vooral zal bezig houden met de financiën als opvolgster van Titia Jippes in 2009 en als
algemeen lid Nathal Hoogsteen. De voorzitter heet hen hartelijk welkom en hoopt op een
plezierige samenwerking.
De uitloting levert de nrs. 14 en 23 op (J. Slager, Wezep en J. Hoogsteen, Marrum)
De penningmeester zal hiervan bericht doen.
Rondvraag:
o Cees Wierstra vraagt aandacht voor een goede geluidsinstallatie;
o Nathal Hoogsteen wit graag actuele foto's in de kantine;
o Wierstra deelt mee dat enkele “haltjongeren" één en ander schoon gemaakt hebben.
Om 21.15 uur sluit de voorzitter de vergadering en wenst een ieder een goed tennisjaar toe
op de inmiddels al weer prima banen en complimenteert Wierstra daar mee.
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