Verslag ALV 2017
Woensdag 8 februari 2017 heeft weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
plaatsgevonden. De vergadering werd goed bezocht. Tenminste 44 leden hebben de
presentielijst getekend.

Op de agenda stond in de eerste plaats het jaarverslag 2016. Dat jaar kon met een positief
resultaat worden afgesloten. Dit was mede te danken aan het feit dat het ledenbestand per
saldo constant is gebleven en de kosten en in het bijzonder de onderhoudskosten, juist
door veel in eigen beheer uit te voeren, naar beneden zijn gebracht.
Het positieve resultaat zal deels worden aangewend als reservering voor het 100-jarig
bestaan van TOEG en het groot onderhoud. Het overige zal worden toegevoegd aan het
eigen vermogen. Het positieve resultaat was ook reden om de contributie voor 2017 niet
te verhogen.
Bij de vaststelling van de begroting voor 2017 zijn de cijfers van 2016 als uitgangspunt
genomen. Er werden geen nieuwe investeringen voorzien voor 2017.

Het bestuur kon melden dat het contract met Carlie weer kon worden verlengd en dat nu
bekeken wordt om Carlie in vaste dienst te nemen. Het bestuur en de ALV zijn zeer
tevreden over de toegevoegde waarde van Carlie.

Remko nam afscheid als voorzitter van de technische commissie. De reden hiervan is dat
het eerste herenteam uit elkaar is gevallen. Er is voor hem helaas nog geen vervanger
gevonden. Hans Verkleij nam afscheid als voorzitter van de jeugdcommissie en wordt
opgevolgd door John van der Enden. Voor het overige werden het zittende dagelijks
bestuur en de voorzitters van de commissies weer herkozen. De ledenadministrateur
Rinus van Vliet nam afscheid en wordt opgevolgd door Ineke Lagarde en Frouwke
Strieder.
Naar aanleiding van het wegvallen van het eerste herenteam, is besloten een
competitietraining op te zetten voor talentvolle tennissers. Alle tennissers met een
minimale rating van 5 – en in bijzondere gevallen 6 – kunnen onder bepaalde
voorwaarden in aanmerking komen voor extra trainingen, die deels door de vereniging
gefinancierd zullen worden. Doel is om het niveau van het tennis binnen de vereniging
omhoog te brengen. Dit zal ook naar buiten gecommuniceerd moeten worden.

Tijdens de ALV werd nog een speciaal dankwoord gericht tot een aantal betrokkenen.
Remko kreeg uit handen van de voorzitter Koos Kamps de ‘Piet van Veen-wisselbeker’
uitgereikt. Dit vanwege zijn bijzondere en sportieve resultaten. Ondanks de geringe
trainingsarbeid heeft hij dit jaar het maximale resultaat behaald.
Bert Versluis werd als Lid van Verdienste aangewezen, gezien zijn veelomvattende inzet
voor het totale park en in het bijzonder de banen. Hiermee heeft hij de kosten van de
vereniging flink teruggebracht.
Tenslotte werd Inge Tijssen bedankt voor al het werk dat zij jarenlang heeft verricht met
betrekking tot de website van TOEG. Inmiddels is er dankzij Angélique, Henk, Manola en
Marijke een nieuwe website en kon Inge het stokje overdragen.
De voorzitter eindigt de vergadering met dankzegging aan alle aanwezigen.

