Notulen ledenvergadering tennisvereniging
“De Gibben” 17 maart 2010.
Aanwezig:

Bestuur:
Leden:

A. Holwerda, J. Bosselaar, C. Goudzwaard en F. de Jong
A. Gouw, J.J. de Vries, G. Koldijk, Y. Folkertsma, A. Miedema,
J. Elzenga, N. Prins, L. Bosselaar, C. Wierstra.

Opening
Voorzitter Holwerda heet een ieder hartelijk welkom en memoreert in zijn openingswoord
de bijzondere gebeurtenis van C. Wierstra. Hij vierde op 15 maart dat hij 50 jaar geleden
in het huwelijk was getreden. Proficiat!
Notulen van 18 maart 2009
Deze worden ongewijzigd vastgesteld. N.a.v.: Voorzitter licht toe waarom het hek toch
niet is geplaatst. Tegelpad komt wellicht later. Daders van het brandje zijn bij de politie
onbekend gebleven. Wierstra geeft aan dat de jeugd vooral tussen 1 dec. en 1 april een
probleem is.
Jaarverslag
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v.: Y. Folkertsma hoopt dat dit niet alleen digitaal wordt. J. Bosselaar geeft een korte
toelichting bij de plannen voor douches. A. Holwerda geeft aan te hopen op een dame in
het bestuur. Tot nu toe is hij daarin helaas niet geslaagd.
Financieel jaarverslag
Penningmeester Goudzwaard geeft een toelichting.
Y. Folkertsma wil weten hoeveel de bijdrage van de “koffiegelden”is? Antw.: 423 euro!
N. Prins hoopt dat de gemeentelijke subsidie blijft en wellicht komen er meer sponsors en
vooral meer leden. De suggestie: de fa Bron/Snijder te benaderen. A. Holwerda zal dat
doen.
Kascontrole
A. Miedema geeft aan dat er bij de kascontrole geen noemenswaardige problemen aan
het licht zijn gekomen en stelt voor om penningmeester Goudzwaard decharge te
verlenen. De vergadering stemt hiermee met applaus in! Als nieuw lid (naast U.
Roersma) wordt benoemd N. Prins. Voorzitter Holwerda bedankt A. Miedema voor zijn
belangrijke taak.
Begroting
Penningmeester Goudzwaard geeft aan dat deze vrijwel niet afwijkt van de
gepresenteerde rekening. De vergadering gaat hiermee akkoord. Wel wordt er
opgemerkt dat we waarschijnlijk binnenkort met een voorstel over de kantine zullen
komen en dat we dan in eerste instantie hopen dat dit via de gespaarde middelen kan
worden gefinancierd. C. Wierstra geeft aan dat de banen in goede conditie zijn en
minstens nog 5 jaar mee kunnen. N. Prins, J.J. de Vries en A. Gouw hopen dat het
bestuur het gereserveerde geld ook durft gebruiken want een goed clubhuis is erg
belangrijk. De voorzitter geeft aan dat zodra het bestuur een besluit heeft genomen, de
leden zullen worden ingelicht.
Toernooien/wedstrijdzaken
J. J. de Vries vraagt naar de gang van zaken rond competitietennis. De Voorzitter geeft
aan dat dit via het bestuur naar M. Leistra gaat. Suggestie: Laat in nov/dec aan de leden
weten dat ze zich op kunnen geven voor competitietennis. Gebruik in elk geval de
website! N. Prins geeft aan dat ze met E. Sytema zal nagaan of er voldoende
belangstelling is voor een senioren lesgroep. De Voorzitter geeft daarna een toelichting
op de activiteiten voor het komende seizoen en hoopt op een grote deelname. Hij geeft
aan dat de jeugd mee zal doen bij de seniorentoss en is in overleg met Ferwert om na te
gaan of die wellicht ook mee willen doen aan de toss. De bedoeling hiervan is om meer

variatie te krijgen. Dit seizoen is de start van de enkelwedstrijden naar voren gehaald.
De suggestie wordt gedaan door J.J. de Vries om tijdens de langste dagen meerdere
wedstrijden op een avond te plannen door bv. te beginnen om 18.00 uur. Indien mogelijk
zal F. de Jong daar invulling aan geven.
Overige zaken
Geen
Renteloze leningen
Het bestuur heeft besloten om alle resterende gevers van renteloze leningen een brief te
sturen met daarin de vraag om kwijtschelding. De penningmeester heeft een brief
opgesteld en deze is verstuurd naar alle betrokkenen. Inmiddels zijn er al 5 positieve
reacties.
Rondvraag
 C. Wierstra vraagt aandacht voor de stortbakken van de WC’s.
 C. Wierstra bedankt de vereniging voor de geweldige attentie ter gelegenheid van zijn
50-jarig huwelijk.
 Gouw suggereert het instellen van een jeugdbestuur in de hoop zo meer jongeren bij
de club te krijgen.
 N. Prins hoopt op voortzetting van de “groene” brieven!
 J. J. de Vries suggereert om de competitieleider in het bestuur te halen.
Om ongeveer 22.00 uur sluit Voorzitter Holwerda de vergadering en wenst een ieder een
prachtig tennisseizoen toe. Wanneer de banen bespeelbaar zullen zijn is afhankelijk van
de weersomstandigheden. De winter is lang geweest met veel sneeuw dus de ondergrond
is nog flink nat. In elk geval hoopt hij dat we op 10 april ons openingstoernooi kunnen
houden.
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