Verslag ALV 2019 – Tennisclub TOEG
Woensdag 6 februari 2019 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats
gevonden. De vergadering werd goed bezocht. Tenminste 44 leden hebben de
presentielijst getekend.
De voorzitter opende de vergadering met de mededeling dat het bestuur weer een druk jaar heeft
gehad. Naast de onderhoudswerkzaamheden aan de kantine en de kleedkamers moesten ook
ontstane vacatures worden opgevuld. Zeker het plotselinge vertrek van de voorzitter van de
onderhoudscommissie was een zwaar verlies. Er is gelukkig een groep gevormd, die het
onderhoud heeft opgepakt. Feit blijft wel dat er te weinig vrijwilligers zijn en dat steeds weer een
zwaar beroep moet worden gedaan op dezelfde mensen.
Om dat te veranderen is besloten ieder lid van de vereniging te verzoeken zich maximaal vijf uur
per jaar beschikbaar te stellen voor noodzakelijke activiteiten, zoals bar- en keukendiensten,
onderhoudsactiviteiten, tennisactiviteiten, etc. De leden kunnen zelf een voorkeur uitspreken.
Ook zal de mogelijkheid bestaan de verplichting af te kopen. In plaats van de verplichte
bardiensten kunnen mensen nu dus zelf aangeven waar zij maximaal vijf uur vrijwilligerswerk aan
willen besteden.
Op de agenda stond het jaarverslag van 2018. Dat jaar kon met een positief resultaat worden
afgesloten. Dit was te danken aan het feit dat het ledenbestand per saldo redelijk constant is
gebleven en dat juist door de subsidie voor het achterstallig onderhoud de kosten voor onderhoud
beperkt konden blijven. Het positieve resultaat zal deels worden aangewend als reservering voor
het 100-jarig bestaan van TOEG en het groot onderhoud c.q. afschrijvingen. Het overige zal
worden toegevoegd aan het eigen vermogen.
Bij de vaststelling van de begroting voor 2019 zijn de cijfers van 2018 als uitgangspunt genomen.
Er wordt wel een aantal grote investeringen in 2019 voorzien, zoals het aanbrengen van een
overkapping ter hoogte van kleedkamers, het vervangen van het buitenmeubilair en de
aanpassing en reparatie van de oefenkooi. Juist ook vanwege deze kosten is de contributie met 3%
verhoogd en wordt slechts een zeer bescheiden resultaat voorzien in 2019.
Besloten werd - in ieder geval tijdelijk - een competitielidmaatschap in te voeren. Met een
dergelijk lidmaatschap wordt het mogelijk om competitie te spelen voor TOEG zonder er lid te zijn.
Men moet wel lid zijn van een andere tennisvereniging. Het zal alleen gelden voor mensen die een
reeds bestaand team van TOEG aanvullen. Men zal niet vrij mogen spelen en hierop zal streng
worden toegezien. De prijs van een competitielidmaatschap moet nog binnen het bestuur worden
bepaald. Een dergelijke maatregel past binnen het beleid van de KNLTB, om de deelname aan de
competitie flexibeler te maken.
De organisatieprijs werd uitgereikt aan Arie Wies en alle bij het onderhoud betrokken vrijwilligers.
Zij hebben de gaten die vielen door het vertrek van de voorzitter van de onderhoudscommissie
geweldig opgevangen. Tenslotte werd Bart Houwen wegens zijn inspanningen voor de competitie
gehuldigd als lid van verdienste.
De voorzitter sloot de vergadering met dankzegging aan alle aanwezigen.

