
Aanwezigen:

Hoofdbestuur: Jan Lieverdink, Petra Oldenhof, Carien Treub, Eddie Oppedijk, Eelke de Vries, Martine van der Pal (verslag)

Leden: Pia van de Ven, Egbert Onrust, Bartina Oppedijk, J. Reitsma, Wim Schoon, Siemie van der Kooy, Martje Quarré, 

Jellie Zeelen, Cees van Zeumeren, Pim Bergsma, Gery Dijkstra, Claudia Slootweg, Geertina Bijlsma, Botsje Hellinga

Afwezigen bij kennisgeving: 

Anny en Jan Riemersms, Marijke Hollander, Menne Nieuwhuis, Pietsy van Dijk, Jurre-Jan Muurling, 

Joop en Harmke Adema, Ciska van Dijk-Wolff

1 Opening

De voorzitter, Jan, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2 Mededelingen

De Ledenpasjes kunnen worden opgehaald bij Claudia op de door haar per mail aangegeven momenten.

Jan deelt mede dat Meindert van der Weert en Roel Reewijk zijn overleden

3 Verslag ledenvergadering 18-3-15

Jan geeft aan dat het bestuur vorig jaar achteraf een verkeerd besluit heeft genomen om de contributie voor 2015

niet te verhogen. De notulen worden vervolgens goedgekeurd.

4 Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken

5 Jaarverslag secretariaat

Het jaarverslag is voorgelezen door Martine

6 Jaarverslagen commissies

De jaarverslagen van de commissies zijn per mail gedeeld met alle leden en worden verzocht te lezen. 

Jan heeft de goede resultaten van de kantinecommissie van de afgelopen jaren nog aangestipt.  

7 Openingstijden kantine

Er is een enquête rondgestuurd over de openingstijden van de kantine met het verzoek deze in te vullen. 

Dit om te voorkomen dat er mensen in de kantine staan die niet in actie hoeven te komen. Indien blijkt uit de enquête  

dat er weinig gebruik van de kantine wordt gemaakt buiten de vaste tijden om, dan is er toch het voorstel om open

te zijn met erg mooi weer anders worden inkomsten gemist. De kantinecommissie werkt de uitslag van de enquête 

uit en komt met een vervolgvoorstel welke ook op de website zal worden gecommuniceerd. 

8 Financieel verslag 2015 + begroting 2016

De penningmeester, Petra, licht het resultaat van 2015 toe. 

Het onderhoud van de gebouwen en terreinen is ruim €2.000 hoger dan begroot en €500 meer ten opzichte van 2014.  

Dit komt mede door de kapotte lampen en de entreekosten voor het onderhoudscontract wat hiervoor afgesloten is. Energie en  

water is ook €500 meer dan begroot, dit komt omdat er meer in de winter/ 's avonds getennist is en daarom zijn de lampen meer 

gebruikt. De rente van de hypotheek is lager. Er wordt elk jaar een nieuwe rente afgesloten bij de Rabobank. 

Leskosten zijn een stuk lager dan begroot en daarom ook minder opbrengsten. De zomerlessen hebben €221 gekost.

Wintertennisles ging qua kosten gelijk op met de opbrengsten. De kosten en opbrengsten van de tennisballen is fors 

hoger uitgevallen dan begroot, dit heeft te maken met de grote inkoop van tennisballen aan het begin van het jaar en 

de voorraad die is blijven staan. (Vraag is bij Bauke neergelegd om uit te zoeken hoe dit beter inzichtelijk te maken).

De inkoopkosten van de kantine zijn lager dan begroot. De opbrengst van de kantine in 2014 was €5.542, 

begroting 2015 was 5.000 en werkelijk in 2015 was €5.370. Al met al draait de kantine ontzettend goed.

De contributie is bijna 2.800 minder ten opzichte van 2014. Dit heeft te maken met de opzeggingen. 

Verder heeft de sponsoring meer opgebracht dan begroot. Dit heeft te maken met de Poiesz actie.  Dit heeft €818 

opgeleverd. we hebben minder subsidies ontvangen. De in 2014 ontvangen subsidie van Elkien á €1.350 hadden 

we niet in 2015.

Al met al een negatief resultaat van bijna €4.000. Voor 2016 is een klein positief resultaat begroot. 

Er is gediscussieerd over dat de contributie voor 2016 te zonnig is ingeschat. Huidig aantal leden is 181 en de begroting 

is gebaseerd op 200 leden toen er eind 2015 nog 230 leden waren. Er is afgesproken voor volgende jaren dat het 

ledenbestand per 1 januari leidend zal zijn voor de begroting. 

Tevens is er gesproken over een eventuele verhoging van de contributie voor leden die doortennissen in de winter. 

i.v.m. de hogere energiekosten. De meningen zijn hierover verdeeld. Het bestuur zal hier verder over discussiëren. 

Maar overall gezien heeft het resultaat grotendeels te maken met het afnemend aantal leden. Hier moeten we

hard mee aan de slag als vereniging om deze terugloop tegen te gaan. 

Notulen Algemene Ledenvergadering 17-3-16



9 Verslag kascontrole commissie

Pier en Martje hebben alles gezien en goedgekeurd. Pier is bij Bartina geweest en heeft de kas van de TC goedgekeurd. 

10 Benoemen nieuwe kascontrolecommissie

Martje Quarré en Jellie Zeelen vormen de kascontrolecommissie voor 2016. 

11 Contributie 2016

2016: 5% contributieverhoging t.o.v. 2015 is doorgevoerd op de flyer zoals in ALV 2015 besproken. 

Voorstel van de leden is 10% verhoging voor huidige leden, zodat we meer vet op de botten moeten krijgen.

Algemeen goedgekeurd besluit: 10% verhoging voor de huidige leden en voor nieuwe leden geldt 5% verhoging t.o.v. 

vorig jaar zoals op de flyer is genoemd. 

12 Privatisering banen

Dit lijkt op een gebed zonder eind, duurt nog lang omdat de gemeente geen geld heeft. Alle banen zijn gecontroleerd, 

de kwaliteit is bekeken. Het speelt in Koudum, Witmarsum, Heeg en Makkum. Koudum krijgt dit jaar groot onderhoud,

Witmarsum in 2017, Heeg  in2018 en Makkum in 2019 op basis van onafhankelijk onderzoek van de huidige kwaliteit. 

De verenigingen onderling houden elkaar op de hoogte en zorgen ervoor 1 verhaal te hebben richting de gemeente. 

13 Uitloting certificaten

Opnieuw worden drie mensen uitgeloot die een certifcaat hebben afgegeven. Dit jaar zijn dat: 

Piet van Asperen

J.C. Schuen

Gerbrand Buis

De (ex)leden ontvangen een brief waarin zij verzocht worden aan de secretaris aan te geen wat hun keuze is, 

schenken, verleningen of terugbetaling van het uitstaande bedrag. 

14 Ledenwerving en ledenbehoud (commissie oprichten?)

Er is door Jan en Carien een bijeenkomst bijgewoont over ledenwerving en ledenbehoud. We zijn op zoek naar een 

commissie die zich hiermee bezig willen houden i.v.m. het belang van dit onderwerp en de volle agenda van het hoofdbestuur. 

Wim geeft aan dat de KNLTB momenteel adviseert de verenigingen te laten focussen op ledenbehoud en in de 

tweede plaats op ledenwerving. 

Claudia doet onderzoek naar de reden van opzeggingen. Het blijkt dat dit voornamelijk te maken heeft met leden die 

veel andere dingen er naast hebben, jeugd kiest voor andere hobby's en sporten en volwassenen stoppen vaak ook

als hun kinderen stoppen.  

Vrijwilligers om zich bezig te houden met ledenbehoud en ledenwerving:

Er melden zich geen vrijwilligers

Wim Schoon biedt zich aan om mee te denken vanuit de KNLTB indien er een commissie komt

15 Bestuursleden en commissieleden tekort

16 Bestuurswisselingen:

Afscheid voorzitter: Jan Lieverdink

Ondanks vele pogingen en meer dan 7 personen benaderd te hebben heeft Jan geen opvolger kunnen vinden. 

Voor 2016 wil Jan nog wel als voorzitter optreden totdat er een vervanger is. 

Afscheid Penningmeester: Petra Oldenhof

Petra stopt i.v.m. het moederschap en woonachtig in Workum. Heeft ook geen opvolger kunnen vinden. 

Op de KvK site zullen we Johan Stallmann opgeven als  Penningmeester, hij is dit alleen op papier. 

Nieuw algemeen bestuurslid: Johan Stallmann

Er zijn dus openstaande vacatures voor het voorzitterschap en penningmeesterschap. Tevens zoekt de jeugdcommissie  

naar commissieleden en zouden we graag een commissie oprichten voor ledenbehoud en ledenwerving. 

Tijdens de vergadering zijn Siemie van der Kooy, die jarenlang de ledenadministratie op zich had genomen, en Jellie Zeelen,

die de nieuwsbrief Út jarenlang heeft verzocht, ook hartelijk bedankt. 

Jan, Petra, Siemie en Jellie hebben als dank voor hun grote inzet voor de vereniging bloemen en een fles wijn ontvangen. 

17 Nieuwe website, oproep tot informatie delen via j.stallmann@hotmail.com

De nieuwe website van TV Makkum is online en wordt door een websiteteam onderhouden. Tevens is dit communicatiekanaal 

nu de vervanging geworden van de nieuwsbrief Út welke niet meer zal worden uitgebracht in de vorm zoals we dit gewend waren. 

Simone van Dijk en Carien Treub verzorgen de informatie op het gebied van jeugdzaken. 

Gelfke Portma verzogt de informatie vanuit de technisch commissie, clubhuiscommissie en aurora

Johan Stallmann is aanspreekpunt en aanleverpunt voor algemene zaken op de website (j.stallmann@hotmail.com)

Martine van der Pal onderhoudt de informatie zodat het overeenkomt met het Rode Boekje

18 Rondvraag

Wim: wil wel als adviseur optreden voor een nieuwe commissie op gebied van ledenbehoud en ledenwerving. 

Botsje: doet een oproep tot inleveren van tijdschriften in de kantine die men over heeft. 

Carien: doet een oproep om op Open Dag langs te komen vanaf 13:00 uur. 

Martine: het Rode Boekje komt dit jaar ongeveer twee weken na de Open Dag zodat nieuwe leden er ook in staan. 

Jan: bedankt de vrijwilligers voor NL Doet en het oranjefonds met €400 welke Eddie heeft geregeld. 

19 Afsluiting

Jan bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid


