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Van : Bestuur "De Gibben", 
 
Aan : de leden van "De Gibben". 
 
Betreft: Extra ledenvergadering op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de eigen kantine. 

Aanpak kantine bij de tennisbanen. 
 
 
 
 
Geachte Leden, 
 
Op de laatst gehouden ledenvergadering is aangegeven dat de staat van onze kantine 
niet zo best meer is. Het bestuur heeft zich, mede gezien de discussie op de 
ledenvergadering, beraden op de te nemen vervolgstappen. Zeer recentelijk hebben wij 
een en ander in het bestuur besproken en we zijn van oordeel dat we zover zijn dat we 
de gekozen wijze van aanpak met U kunnen doornemen.  
 
Om deze reden nodigen wij u uit op een extra ledenbijeenkomst op dinsdag 11 mei 2010 
in de kantine bij de tennisbanen. We willen U dan nader informeren over de te nemen 
besluiten van het bestuur in dezen. 
 
We hopen U zoveel mogelijk te kunnen ontmoeten op 11 mei a.s. om 19.30 uur in onze 
kantine! 
 
 
Tennisgroet, 
 
Het Bestuur van TV "De Gibben". 



 

Betreft extra ledenvergadering over de vervanging van de kantine door de fa. Bloemsma. 
 
Aanwezig: Bestuur:  A. Holwerda, J. Bosselaar en F. de Jong. (C. Goudzwaard m.k.a.) 
 Leden:  G. Koldijk, C. Wierstra, J. Elzenga, T. Jippes, E. Bosselaar,  

 U. Roersma en J.J. de Vries 
                    
Voorzitter Holwerda opent de vergadering en geeft een nadere toelichting op het 
onderwerp van deze avond. Hij schetst de slechte toestand van de kantine en geeft aan 
dat er verscheidene gesprekken geweest zijn tussen het bestuur en dhr Tjeerdsma van 
Bloemsma bv. 
 
Hij herinnert aan de ledenvergadering van maart 2010 waarin een en ander vanuit de 
ledenvergadering naar voren werd gebracht. Hierna geeft hij het woord aan de secretaris 
die aan de hand van enkele schetsen een nadere verduidelijking van het “nieuwe 
clubgebouw” geeft. Daarna geeft hij een financiële toelichting op het geheel. Al met al 
omvat het een (maximaal) bedrag van 24.000 euro. Om een en ander rond te zetten 
wordt een beroep gedaan op: a. Eigen kapitaal 
 b. Eigen inbreng van leden 
 c. Subsidies overheden(leefbaarheidspot prov) 
 d. Diverse fondsen (o.a. “windpark”) 
 e. Acties vereniging. 
Hooguit zal de vereniging ongeveer 5.000 euro moeten lenen. 
 
Daarna volgt een discussie met de leden. De volgende opmerkingen worden gemaakt: 
 het eventueel lenen van 5000 euro wordt niet als probleem gezien, gelet op de 

rekening van o.a. 2008 en 2009; 
 het lijkt een scherpe prijsstelling door de fa. Bloemsma; 
 enkelen geven aan te willen schilderen; 
 men wil zo snel mogelijk aan de slag. 
 
Na een korte pauze wordt door de voorzitter gevraagd of de leden kunnen instemmen. 
Bij acclamatie wordt besloten de opdracht te verlenen aan de fa Bloemsma om volgens 
de aangepaste offerte een en ander uit te voeren voor 17.000 euro ex BTW. 
 
Hierna sluit voorzitter Holwerda de vergadering en wenst een ieder wel thuis. 

Notulen ledenvergadering tennisvereniging  
“De Gibben” 11 mei 2010 


