LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB)

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van LTC B.R.Z., gehouden op 17
januari 2018 in het clubhuis van B.R.Z. te Beek.
Aanwezige bestuursleden: Teun Zanting (voorzitter), Hans Halders (penningmeester), Saskia van
der Westen (secretaris), Roelof van de Westen en Nard Voncken (bestuursleden)
Notulist: Saskia van der Westen

Berichten van verhindering zijn ontvangen van 2 leden: lijst beschikbaar bij secretariaat
Aanwezige stemgerechtigde leden: 63 (zie presentielijst, beschikbaar bij secretariaat)

1.

Opening door de voorzitter

Teun Zanting heet iedereen van harte welkom.
Hij start met het positieve nieuws dat er over BRZ te melden is; veel competitiedeelnemers, een
geweldig Tisaco toernooi met wederom een groot aantal deelnemers. Een aantal goed bezochte
activiteiten maar daarbij ook veel ruimte voor verbetering.

2.

Notulen van de jaarvergadering d.d. 18 januari 2017

Teun Zanting stelt het verslag van de vorige jaarvergadering aan de orde. Dit verslag wordt zonder
op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dankzegging aan de notulist.

3.

Mededelingen van de secretaris

Wij hebben op dit moment 443 leden tegen 445 vorig jaar. Afgelopen jaar zijn er weer diverse leden
lid geworden (59), maar daartegenover staat dat er ook een aantal leden zich heeft afgemeld (75).
Het blijft een aandachtspunt om aan de ene kant aanwas te genereren en aan de andere kant zullen
wij veel inspanningen moeten blijven verrichten om de leden te binden en te boeien.
Toon en Dorien krijgen een boeket bloemen uitgereikt voor hun gastheerschap en de gezellige
momenten die zij creëren voor de leden.
Carla America wordt bedankt voor haar inspanningen. Het bestuur is zich er terdege van bewust dat
het bijhouden van de ledenadministratie een omvangrijke taak is en waardeert dan ook de
consequente wijze van afhandelen en het meedenken met bestuur.

4.

Verslagen van de afzonderlijke commissies

Alle afzonderlijke verslagen zijn op de site van B.R.Z. geplaatst. De verslagen van de commissies
worden achtereenvolgens stuk voor stuk genoemd. De verslagen vormen geen aanleiding voor
verdere vragen.
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5.

Verslag van de penningmeester

Hans Halders licht een aantal zaken toe:
Balans
Punt 1: er zijn veel gelden onderweg, waaronder het grootste bedrag van de Gemeente moet
komen (€15.000,-) naast een aantal teams en een aantal sponsoren die nog niet hebben betaald.
Dit tot grote ergernis van de penningmeester omdat het erg vervelend is dat leden niet zelf de
verantwoordelijkheid nemen om op tijd aan hun verplichtingen te voldoen.
Punt 2: de verrekening met de Stichting. Hier geldt hetzelfde als vorig jaar, nl dat dit te maken heeft
met hoe de reservering voor de inrichting wordt afgebouwd. Binnenkort is hier overleg over met de
penningmeester van Caesar om dit sluitend te krijgen.
Financieel jaaroverzicht
Inkomsten
Punt 1: contributie zal naar verwachting de komende jaren lager uitvallen, ondanks de goede
initiatieven zitten we in een krimpregio
Punt 8: minder inkomsten dan begroot doordat sponsoren nog niet hebben betaald en er een
terugloop is van het aantal sponsoren
Uitgaven
Punt 30: de huur van de accommodatie valt lager uit, nu met de gemeente afspraken zijn gemaakt
dat de huurprijs wordt verlaagd voor de duur dat gebreken niet door de gemeente verholpen
worden.
Punt 38: opvallend hoge uitgaven, dit kan worden verklaard door de aanschaf van apparatuur.
Punt 42: valt hoger uit, moeten wellicht nog bedragen aan worden toegevoegd. Dit kan worden
verklaard doordat de jeugdcommissie dit jaar extra activiteiten heeft georganiseerd.
Punt 51: drukwerk kent dit jaar geen uitgaven (via Carsten) omdat de secretaris onverhoopt elders
kerstkaarten heeft laten drukken. Carsten ontvangt een toezegging dat dit jaar wel gebruik van hem
zal worden gemaakt.
Punt 45: onderhoud banen; door problemen met de tractor
Punt 52: nog niet ontvangen geld van de trainers zit hier ook in
Begroting
Samengevat: financieel staan wij er goed voor. Het financiële verslag en de toelichting die door de
penningmeester wordt gegeven roept geen verdere vragen op.
Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Jos Tillmanns, Martin Luirink en Carsten Pammler, heeft de
kasboeken gecontroleerd en akkoord bevonden en complimenteert de penningmeester voor zijn
gedegen werk. Alles is in orde bevonden. De commissie constateert een sterke reductie van de nog
te innen contributie en ziet dit als een positief gegeven. Wel vraagt de commissie het bestuur
nogmaals aandacht te besteden aan de ballanspost waarin bedragen zijn opgenomen die verstrekt
zijn aan de gezamenlijke stichting Caesar-BRZ, en welke bedragen gebruikt zijn voor de aanschaf
van gezamenlijke inventaris van het clubgebouw. Naar de mening van de CIE suggereert de
balanspost dat er sprake is van een vermogensbestanddeel, namelijk een terug te verwachten
geldsom. Dit betreft mogelijk slechts een bepekt deel.
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Er wordt decharge verleend aan de penningmeester en aan het bestuur voor 2018.

6.

Mededelingen en voorstellen van het bestuur

De voorzitter biedt een schets van de problematiek waar de vereniging het afgelopen jaar mee te
maken heeft gehad. Hierbij valt te denken aan (het ontbreken van) de verwarmde banen en
daarmee samenhangend de inkomstenderving voor de kantine tijdens de winterperiode, maar ook
de defecten in en om de kantine. Ook merkt de voorzitter op dat er onvoldoende stappen gezet
kunnen worden door het ontbreken van vrijwilligers die zich betrokken tonen (eenmalig of
regelmatige basis door bijvoorbeeld de rol van lid binnen een commissie te vullen). Het bestuur
heeft op het gebied van communicatie ook niet de juiste stappen kunnen zetten, maar erkent dat
hier veel dient te gebeuren. Het bestuur doet nogmaals een oproep om ondersteuning te krijgen op
het gebied van o.a. communicatie. Het komend jaar zullen overigens wel stappen gezet worden,
denk aan het bouwen van de nieuwe website, het introduceren van de KNLTB-club app, etc.
De secretaris biedt inzicht in de stappen die op het gebied van privacy, omgangsregels en beleid
zijn gezet. De leden hebben vele van deze documenten reeds ontvangen via e-mail. Kort wordt
aangestipt dat conform nieuw beleid trainers een VOG aan het bestuur dienen te overhandigen. In
de toekomst verwacht het bestuur dit ook van vrijwilligers die een duidelijke functie innemen binnen
de commissie (denk bijvoorbeeld aan de jeugdcommissie). Het bestuur heeft tevens gedragsregels
vastgesteld en regels over privacy. Het bestuur heeft algemeen beleid geformuleerd, waarin de
visie helder wordt verwoord. De leden werden uitgenodigd om feedback te geven op dit document,
dit mag nog steeds – gelieve via e-mail.
De secretaris licht toe dat het bestuur van BRZ oog heeft voor de inwerkingtreding van de nieuwe
privacywetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming. Ten opzichte van de oude
wetgeving is er niet heel veel veranderd, behalve dat de boetes aanzienlijk hoger zijn én dat er
meer aandacht aan geschonken wordt. Dit laatste gaat het bestuur ook doen. Het bestuur zal
afstappen van het gebruik van tools zoals Dropbox en zal enkel diegene die noodzakelijkerwijs
toegang dienen te hebben tot bijvoorbeeld de ledenlijst toegang bieden tot deze
persoonsgegevens. Bij misstanden kunnen deze gemeld worden aan de Functionaris
Gegevensbescherming van BRZ, Roelof van der Westen (in zijn huidige werkzaamheden tevens
FG) waarbij hij wordt bijgestaan door de secretaris Saskia van der Westen (in haar huidige
werkzaamheden tevens FG).
Jos Tillmanns heeft afgelopen jaar een presentatie over de gehouden enquête over de baansoort.
Dit jaar heeft Jos, tezamen met een beperkte commissie, het onderzoek voortgezet. Zij hebben
tevens iemand bereid gevonden een presentatie te geven over de mogelijkheden van een
ballonhal. De presentatie werd goed ontvangen. Zowel de leden als het bestuur zijn zich ervan
bewust dat de aanschaf van een ballonhal een aanzienlijke kostenpost betreft, die enkel
gerealiseerd kan worden middels sponsoring en een obligatieplan.
De voordelen van een ballonhal:
- geen dure ‘winteruren’ elders inhuren,
- ook ’s winters een actief verenigingsleven,
- extra trainingsuren voor jeugd en competitie spelers,
- mogelijkheid tot het organiseren van winteractiviteiten zoals toernooien en
wintercompetities,
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-

extra inkomsten, bij gebrek aan tennishallen in de omgeving.

Hiertegenover staan de volgende kosten, waarbij het voorbeeld van een ander tennisvereniging
werd gebruikt (aanschaf 140.000 euro, jaarlijkse kosten 20.000 euro). Naar aanleiding van de
overwegend positieve reacties heeft het bestuur opdracht gegeven te komen tot een concreet
(obligatie)plan welke weer voorgelegd zal worden aan de leden.
Een kritische noot: De leden merken het volgende op:
- leden die obligaties kopen, krijgen geen voorrang bij het gebruik van de banen.
- Ook zal de vereniging op minder populaire uren de banen wellicht verhuren aan gemeente.
Daarnaast zullen ook uren beschikbaar gesteld worden aan de trainers.
De leden verlangen een goed onderzoek en inzicht in het gebruik van de banen, dit ter voorkoming
van de ‘on-beschikbaarheid’ van de banen. De leden vragen het bestuur nogmaals goed na te
denken over de voorwaarden.
(De presentatie is beschikbaar bij het secretariaat, via Roelof van der Westen)
Ludo en Maurice hebben op uitnodiging van het bestuur onderzoek gedaan naar ledenwerving,
ledenbehoud en het verhogen van de betrokkenheid binnen BRZ.
Ludo en Maurice hebben een sterkte-zwakte analyse gedaan en constateren het volgende:
- Onvoldoende aanwas van jeugdleden
- Onvoldoende binding
- Werven van jeugdleden
- Meer betrokkenheid van leden
- Verbeteren communicatie zowel intern als extern.
Per onderdeel hebben Ludo en Maurice hun visie gedeeld in hoe het huidige bestuur
eerdergenoemde aspecten kan oppakken en aanpakken. Het bestuur is voornemens om beide heren
ruimte te bieden om invulling te geven aan deze visie.
Zij achten het van groot belang dat er onderzocht moet worden welke behoeften (potentiele) leden
hebben. Om dit te achterhalen bieden Maurice en Ludo verschillende suggestie, waaraan het bestuur
invulling wenst te geven.
(Het verslag is beschikbaar bij het secretariaat)

8.

Mededelingen bestuur

Het bestuur doet een beroep op alle leden om te participeren in commissies. Er is ruimte bij de
technische commissie, sponsorcommissie, marketing & communicatie, ledenadministratie, website,
etc.
De vacature voor voorzitter stond vacant, helaas is het bestuur er niet in geslaagd om een nieuwe
voorzitter te vinden. Het bestuur stelt voor om Teun de rol van interim-voorzitter toe te bedelen,
onder de toezegging dat het bestuur de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voortzet.
Er wordt gestemd:
54 stemmen voor
3 stemmen tegen
3 stemmen blanco
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Hans komt in aanmerking voor een nieuwe termijn
Er wordt gestemd
53 stemmen voor
5 stemmen blanco
2 stemmen tegen
Maurice wordt uitgenodigd toe te treden tot het bestuur
Er wordt gestemd
60 stemmen voor
Ludo wordt uitgenodigd toe te treden tot het bestuur
59 stemmen voor
1 blanco
Er zijn geen voorstellen ingediend door leden.

9.

Rondvraag

Onder de leden heerst een hoop onrust over de toekomst van de kantine en de rol van het bestuur
in deze. De leden vragen zich af wat de oorzaak is van het besluit van Toon en Dorien om te stoppen
als kantine uitbaters. De leden vragen zich af wat het bestuur kan doen om partijen tegemoet te
komen. Leden voorzien problemen bij het zoeken naar een nieuwe uitbater, daar deze mogelijk tegen
dezelfde problemen aan zullen lopen als de huidige uitbaters.
Het bestuur houdt vast aan het standpunt dat zij geen inzage wensen te bieden in de huurprijzen
(alsmede dat deze niet door het bestuur bepaald worden), daar dit indirect ook iets zegt over de
inkomsten van de huidige uitbaters. Hetzelfde geldt voor het bieden van inzage in de baromzet. Het
bestuur benadrukt dat partijen tot een gezamenlijk besluit zijn gekomen, maar dat er een hele hoop
onwaarheden de rondte gaan. Het bestuur spreekt zijn waardering uit voor hetgeen Toon en Dorien
de afgelopen jaren voor de vereniging hebben gedaan en zijn meer dan blij dat Toon en Dorien zich
bereid hebben getoond door te gaan tot 31 december 2019.
Het standpunt van het bestuur zorgt desondanks voor een hoop onrust, maar het bestuur krijgt ook
van leden terug dat het ze siert dat ze niet ingaan op vragen die toezien op persoonlijke
omstandigheden.
Onder dankzegging van ieders aanwezigheid sluit Teun Zanting om 22.15 uur de vergadering en
wenst iedereen een mooi tennisseizoen.
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