Tennisclub Nedlloyd Rotterdam
Daltonlaan 23, 3041 JB Rotterdam, 010 - 4656637, www.tcnedlloyd.nl
Secretariaat: Hectorstraat 10, 3054 PC Rotterdam, 06 - 10258413, nedlloydtennis@hotmail.com
Aanwezig: Volledig bestuur (Roel Volman, Hilde van de Werve, Wilco Otten, John Banffer, Ron van Houts),
Jan van Rijn, Wim Ollefers, Mieke van der Boon, Ben van Duin, Jaap (en Corrie) den Held, Frans en Florry
Middendorp, Kevin Brouwer, Chris Brouwer, Bas van der Waal, Bas Bosboom, Henk Roos, Marc van Houts,
Peter Broos en Will Bontje.

Agenda Algemene Leden Vergadering 14 maart 2019
1. Opening door de voorzitter
Goede opkomst, fijn dat er weer zoveel betrokkenheid te zien is.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
Algemeen zitten we in de stijgende lijn, met 4 leden is de groei nu al 8% (zijn er inmiddels
6). We gaan dit de komende periode verder uitbouwen en komen daar later op terug in
wat we hier allemaal voor in werking hebben gezet / gepland. De eerste donateur is
binnen en er zijn reeds 4 toezeggingen waar John verder werk van gaat maken. Pasjes
KNLTB zijn binnen en liggen in een bakje in de kantine. Er staan geen speelsterktes
meer op de pasjes, omdat het pasje minimaal 2 jaar geldig is. Wees er dus zuinig op.
3. Notulen vorige ALV (11 Februari 2018)
Roel vraagt of er op- of aanmerkingen zijn.
Er zijn geen aanmerkingen.
4. Financieel jaarverslag verenigingsjaar 2018 en begroting 2019 (penningmeester)
a. Jaarcijfers 2018
i. Controle heeft plaats gevonden door Wim en John en is goed
gevonden. John moet vervangen worden, gezien nieuwe rol binnen het
bestuur. Wim tekent en daarmee is 2018 afgerond en gaan we verder
naar 2019.
b. Begroting 2019
i. Algemeen ziet het er gezien de huidige situatie gezond uit en
verwachten we break-even te draaien. Bezuinigingen zijn reeds
doorgevoerd, uitgaves geanalyseerd en waar mogelijk naar beneden
aangepast zoals o.a. verzekeringen en schoonmaakwerkzaamheden.
Verhuur Merels blijft bestaan op de maandagavond. We zijn
momenteel in gesprek samen met de NS over invulling tennisles.
Afspraak met Patrick is gemaakt om van ma t/m do les te mogen
geven op één baan bij de NS van 18-23 uur. Dit is voornamelijk aan
UTC leden. Hier is een vergoeding per avond voor afgesproken van 20
euro. Daarnaast gaan er d.m.v. Rotterdampas en acties van Patrick
ook proeflessen etc. gegeven worden, waardoor wij nieuwe leden
verwachten aan te trekken. Hiervoor is een tweede baan beschikbaar
op donderdagavond bij de NS, bij regen is er geen les zodat graveltennissers kunnen uitwijken naar gras. Om dit extra aantrekkelijk te
maken hebben we de kosten voor eerste jaar lidmaatschap aangepast
naar 120 euro. Alle extra opbrengsten, maar ook kosten zijn niet
verwerkt in huidige prognose, maar zullen op dit moment marginaal
zijn. Floor vraagt of de mensen met tennisles ook bij Nedlloyd zullen
consumeren. Roel en Ron geven aan dat het meer de verwachting en

ervaring is dat bij tennisles mensen meestal direct naar huis gaan.
Roel geeft aan dat Patrick ook beschikking krijgt tot NS-hok tegen
kleine vergoeding. Wim vraagt of NS nu wel netjes meebetaalt aan
energie. Roel bevestigt dat dit nu goed en duidelijk is afgesproken.
Ook NS bezuinigt en heeft hoeveelheid Watt van lampen naar
beneden bijgesteld om kosten te verlagen. John gaat nog even in op
kostenbesparing van de schoonmaakkosten a 1800 euro.
Complimenten aan de leden die overdag de verantwoordelijkheid
pakken om dit netjes te houden. Daarnaast zal er 1 keer per jaar een
grote schoonmaak plaatsvinden, zowel buiten als binnen, om dit extra
te borgen. Er zijn voor de rest geen vragen.
c. Kas controle commissie 2018
i. Gedaan.
d. Decharge bestuur door ALV
i. Reeds gedaan
5. Samenstelling bestuur 2019
a. Remmert zal dit jaar voor het laatst de ledenadministratie doen. Vervanging
wordt later bepaald, werk is gering. Rest van bestuur blijft aan.
6. Invulling commissies en overige functies 2019
a. Barcommissie
i. Ron is verantwoordelijk en geeft aan dat dit erg goed gaat / is gegaan
in samenwerking met Henk, Jaap en Corrie. Zij willen hier gezamenlijk
invulling aan blijven geven. Jaap vraagt of alle NAW gegevens up to
date zijn, Roel geeft aan dat dit de verantwoordelijkheid van de leden
is om wijzigingen door te geven, maar dat wij een volledige lijst hebben
van iedereen. We kunnen dit echter niet delen gezien de AVG (privacy
wet). Ron geeft aan dat je een vergunning moet hebben voor
schenken van alcohol, de meeste leden hebben reeds deze
vergunning.
b. Park- en Kantinezaken
i. Ron is verantwoordelijk en stemt verhuur af. John vraagt of de regels
duidelijk zijn. Ron geeft aan dat winterverhuur 100 euro (zomer 75
euro) met verplichting tot afname drank (cola, limonade, wijn en bier).
Floor stelt dat er een limiet is aan de verhuur van 6-7 keer per jaar,
Ron geeft aan dat dit niet voor eigen leden geldt. Roel stel dat Merels
een grens is binnen de marge, maar dat we dit niet verder mogen /
kunnen uitbreiden met willekeurige verhuur aan derden.
c. Baanonderhoud / Technische zaken
i. Will is verantwoordelijk. Roel en Ron geven bij Will aan dat de leden
echt willen helpen, dus als je hulp wilt / nodig hebt trek dan s.v.p. aan
de bel. We willen Will een beetje sparen, dus bel even met Ron of
iemand anders om e.e.a. te organiseren. Frans zegt laten we hiervoor
een whatsapp-groep aanmaken, zodat informatie en hulpvragen snel
gedeeld kunnen worden. Communicatie en verwachting moet duidelijk
zijn. Algemeen vindt iedereen het een goed idee om hiervoor een
whatsapp-groep aan te maken. Wilco geeft update over subsidieaanvraag voor eenmalig onderhoud bij gemeente voor schilderwerk,
elektriciteit, ketel vervanging etc.. We zullen hier uiterlijk halverwege
mei uitsluitsel op krijgen vanwege uitstel door gemeente met drie
maanden.
d. Onderhoud Groenvoorziening
i. Jan is verantwoordelijk, geeft aan dat vaste groep nog intact is en dat
dit uitstekend loopt. Ook NS helpt hierbij waarbij Kees en Annie
expliciet worden bedankt voor hun hulp. Algemeen complimenten hoe
dit gaat.
Wilco
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e. Toernooien en evenementen
i. Open Toernooi Commissie
1. Remmert geeft aan dat dit afgelopen jaar laatste keer was. Will
vraagt of competitie planning op bord gezet kan worden, Roel
bevestigt dat we dit zullen doen.
ii. Organisatie Laatste Loodjes Toernooi
1. Algemeen besloten dat Ronald Righart van Gelder dit jaar ook
mag aanblijven om dit te organiseren ;-)
iii. Organisatie Klaverjasavonden
1. Jaap pakt dit op, hij mist nog de uitnodiging vrijdag 19 april.
Ron en Marc zullen dit kenbaar maken op de website. Wilco zal
een algemene mail uitsturen. Henk vraagt of NS hier ook in
wordt meegenomen, Wilco bevestigt dat NS hier ook in wordt
meegenomen evenals Ger en Jose van UTC.
iv. Additioneel.
1. Mieke vraagt om openingstoernooi te doen op zondag zoals in
het verleden. Ron stelt om dit Frank Franke te vragen, Roel zal
hem vragen en bedankt Inge voor het idee.
f. Vereniging Competitie Leider
i. Meindert zal dit jaar blijven invullen.
g. Vereniging Toernooi Leider
i. Meindert zal dit jaar blijven invullen.
h. Webmaster
i. Marc van Houts zal dit blijven doen. John vraagt aan Roel of website
nu volledig up-to-date is gemaakt, Roel bevestigt dat dit is gebeurd.
Remmert geeft aan dat wij ook een facebook site hebben welke
Remmert en Bas beheren.
i. Kas controle commissie 2019
i. Wim blijft aan. Mieke van der Boon zal John vervangen en dit samen
met Wim doen.
j. Commissie Toekomst Daltonlaan
Niet van toepassing
7. Rondvraag
a. Bas geeft aan dat er reeds een verf donateur is en dat hij eigenlijk gewoon wil
starten. Roel stelt dat we nog geen plan hebben maar dat we wel moeten
doorgaan met initiatieven om dit op te gaan pakken. Bas stelt zich
beschikbaar om in actie te komen om dit te organiseren, maar wacht op go
vanuit bestuur. Bestuur komt hier a.s.a.p. op terug en bedankt Bas voor
aanbod.
b. Bas vraagt of we geen maatregelen moeten nemen in de vorm van camera’s
etc. als er straks 20 leden bijkomen. Hoever moeten we gaan? Afschrikmiddel
of iets, bestuur gaat hier over nadenken.
c. John benoemt nog dat we steeds meer samenwerken met NS en dat we
mogelijk samengaan in de toekomst. Zij zullen nieuwe leden naar ons
verwijzen gezien zij zelf geen leden mogen aannemen.
8. Sluiting

Wilco
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