Notulen van de ledenvergadering van TV “De Gibben''
gehouden op 18 maart 2009
Aanwezig
Bestuur A. Holwerda, J. Bosselaar, T. Jippes, F. de Jong, J.J. de Vries
Leden
J. Elzenga, M. de Jong, G. Koldijk, N. Kamstra, C. Wierstra, Y. Folkertsma,
U. Roersma, W. Roersma, N. Holwerda, C. Goudzwaard
Opening
Voorzitter A. Holwerda opent de vergadering en heet een ieder welkom. Hij memoreert het
overlijden van ons lid K. Bosma en vraagt een minuut stilte.
Notulen van 19 maart 2008
Deze worden onveranderd vastgesteld en goedgekeurd. Er zijn geen vragen naar aanleiding
van de notulen.
Jaarverslag
Er wordt ingestemd met het jaarverslag na toevoeging van: In 2008 deed een team mee
aan de herfstcompetitie met wisselend succes.
Toernooien
 De secretaris licht de in het boekje aangegeven toernooien nader toe.
 Besloten wordt om in principe na het Langste dag toernooi een barbecue te hebben.
 De Toss is vanaf 19.00 uur behalve in de periode na 1e week september. Dan is de start
om 18.30 uur.
 Wellicht komt er met Ferwert en Hallum een seniorentoernooi.
 Voorafgaand aan het Zomertoernooi is er het jeugdkampioenschap van “De Gibben” van
9.30 tot 12.30 uur.
 W. Roersma vraagt of er ook in de avond een toernooi kan worden gehouden. De
voorzitter zegt toe dat in het bestuur te zullen bespreken.
Overige zaken:
 De aanpak rond de verbetering van de douches is dit jaar aan de orde. Gevolg van de
keuze van de gemeente is dat ons clubgebouw binnen afzienbare tijd zal moeten worden
aangepakt.
 Er komt een tegelpad naast de tennisbaan (voetbalzijde).
 De bomen zijn flink opgesnoeid (via de SBS).
 Er zijn nog geen daders opgepakt i.v.m. de brand bij de kantine .
 Bij de start van het seizoen zijn er nieuwe ballen.
 Er komt zo spoedig mogelijk een zijhek bij de ingang met slot.
Financieel jaarverslag
T. Jippes geeft (i.s.m.) C. Goudzwaard een uitvoerige toelichting op de jaarcijfers. Het is
door diverse oorzaken een mooi financieel jaar. Opmerking: voor renovatie van de kantine is
nogal wat geld nodig. Komend jaar gaat het bestuur na hoe een en ander zou kunnen.
Na discussie wordt het jaarverslag goedgekeurd.
Kascontrolecommissie
J. Elzenga deelt mee dat alles in orde is bevonden en stelt voor om de penningmeester
decharge te verlenen. Met applaus wordt dat verleend en de commissie (J. Elzenga en A.
Miedema) wordt bedankt voor haar werk. J. Elzenga is aftredend en U. Roersma volgt haar
op.

Begroting
De begroting wordt onveranderd overgenomen. Opgemerkt wordt dat het bestuur de
uitgaven rond de lessen in de gaten moet houden.
C. Wierstra vraagt naar de berekening van de uitgaven voor water. C. Goudzwaard licht een
en ander toe.
Bestuurswisseling
De voorzitter geeft aan dat we (helaas) afscheid moeten nemen van twee zeer
gewaardeerde bestuursleden. J.J. de Vries vanwege verhuizing en studie en van onze
penningmeester T. Jippes. Hij spreekt levende woorden aan het adres van beide personen.
J.J. de Vries krijgt later nog een aandenken. Voor T. Jippes was er een fraaie bos bloemen
en een cadeaubon. J.J. de Vries gaf aan voorlopig nog mee te willen denken/spelen. T.
Jippes blikte terug op de 10 jaar dat zij bestuurslid was. Zij stipte enkele feiten aan zoals:
zendmast KPN, wegwerken tekort, betere verdeling in het bestuurswerk en dat ze
verschillende voorzitters had meegemaakt. Ze wenste haar opvolger veel succes.
Hierna werd de nieuwe penningmeester benoemd nagezien er geen tegenkandidaten waren
binnengekomen bij het bestuur. Met applaus werd C. Goudzwaard als nieuwe
penningmeester begroet. Als opvolger van J.J. de Vries werd I. Slager - de Boer benoemt.
Zodat hiermee het bestuur weer op sterkte is.
Uitloting
De nummers 18 en 3 van de renteloze leningen werden uitgeloot.
Rondvraag
 Het damesteam blijft in dezelfde klasse spelen (J. Elzenga).
 Er is op Koninginnedag geen open huis, vorig jaar was daar geen belangstelling voor (W.
Roersma).
 Let op de inkoop voor de kantine, o.a. ijsjes (U. Roersma).
 Kijk nog eens naar recente foto's voor in de kantine (U. Roersma). De voorzitter geeft
aan hier in het bestuur op terug te zullen komen.
Om 21.45 uur kan voorzitter A. Holwerda deze goed bezochte vergadering afsluiten en
wenst een ieder een zeer aangenaam en boeiend tennisseizoen toe.
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