Notulen Algemene Ledenvergadering van TC Park Veldwijk
Locatie : Paviljoen TC Park Veldwijk
Datum : 28 maart 2018
Tijd
: 19.30 uur

1. Opening
Voorzitter Roy Nijenkamp opent de vergadering met een welkomstwoord.
Aanwezigen (39x) hebben de presentielijst getekend en 8 personen hebben zich afgemeld.
Vooraf wordt er met één minuut stilte stil gestaan bij het overlijden van de hr. Theo Kamp, op de
leeftijd van 65 jaar en hij was ruim 25 jaar lid.
2. Mededelingen
– Door het aanhoudende slechte weer is het onderhoud van de gravelbanen later dan gepland.
De gravelbanen zijn vanaf 01 april weer bespeelbaar.
– Het groot onderhoud op de kunstgrasbanen vindt plaats op 03 april van 08.00 uur tot 15.00 uur.
3. Terugblik over de afgelopen periode
In het kort samengevat de volgende punten:
– Algemeen gesteld was 2017 een succesvol en druk jaar, zoals:
– Naamswijziging van FC Twente tennis in TC Park Veldwijk.
– Ontvangen geld van de gemeente.
– Openingstoernooi gravelbanen.
– Nieuwe sponsoren.
– Opknappen park van tennismuur, doeken, verlichting en dak kleedkamers.
– Groei leden aantal van 90 (2016), 146 (2017) en nu 213, mede door komst vele Woolderesleden.
Wel is de gemiddelde leeftijd voor een vereniging aan de hoge kant waardoor akties lopen om
ook de jeugd binnen de poort te krijgen.
– Een aantal minder leuke gebeurtenissen waren de inbraak in de berging, lekkage waterleiding,
graffiti op de geschilderde muur, overlast op de parkeerplaats en de zware storm die schade
aanrichten aan kunstgrasbaan en doeken.
– Financieel hebben we nu een reserve en zijn uit de rode cijfers en kunnen verder met de
verfraaiing van het park.
4. Vooruitblik 2018
– De focus van dit jaar ligt op het hart van de club, m.n. de onderling binding en uitbreiding van het
aantal vrijwilligers. Momenteel komt er steeds meer werk op dezelfde schouders.
Alleen door regelmatig onderhoud van de banen en kleedruimtes/kantine ligt het erbij zoals het nu
is en dat gebeurd niet vanzelf.
Als mensen ideeën hebben om wat te willen doen dan horen we dat graag. Er zijn naast het
zwaardere werk ook andere klusjes als website bijwerken, sponsoring, jeugd ondersteuning wat
anders bij het bestuur ligt. De voorzitter bedankt bij deze nogmaals de vrijwilligers die afgelopen
jaar de club hebben gebracht naar nu.
– Het grote Woolderes toernooi is door de hrn. Ten Broeke en Blankenstijn overgeheveld naar onze

club en zal gehouden worden in wk.29 (15 t/m 22 juli) onder de naam Veldwijk Open.
Ook hiervoor vragen we de ondersteuning van veel vrijwilligers en sponsoren.

5. Goedkeuring notulen ALV 02-03-2017
De notulen van de ALV 2017, vermeld op de site, zijn door de aanwezigen goedgekeurd en door de
voorzitter en secretaris ondertekend.
6. Verslag kascommissie
Op 20 maart hebben dhr. S. Klaver en mevr. G. Prent de financiële administratie samen met
penningmeester T.Leurink en G.Rutgers gecontroleerd. Ze hebben het geaccordeerd en gaven de
penningmeesters een compliment voor de goede en uiterst correcte manier van boekhouden.
Voor de samenstelling van de nieuwe kascommissie is mevr. G. Prent niet herkiesbaar.
Als aanvulling voor dhr.S. Klaver heeft zich mevr. L.Bruins voor het komende jaar beschikbaar
gesteld. Dhr. F.Monfils is beschikbaar als eventuele reserve.
7. Verslag penningmeester
Tim Leurink heeft aan de hand van een A4-tje de rekening van baten en lasten over 2017 en de
balans per 31-12-2017 aan de aanwezigen getoond. Mede door de uitkering van de gemeente, het
aantal leden waardoor meer contributie en inkomsten van het paviljoen kunnen we stellen dat we er
goed voorstaan. Ook hopen we dat het toernooi Veldwijk Open dit jaar een toename van de kas zal
beïnvloeden.
8. Vaststelling contributie
Na de verhoging van de contributie in 2017 naar € 120,- per jaar is het bestuur van mening dit jaar
de contributie niet te verhogen.
9. Verkiezing bestuur
Dit jaar vinden er geen wijzigingen plaats waardoor het bestuur gelijk blijft.
10. Rondvraag
– Nieuwe leden vanuit de Woolderes vragen of ze een sleutel van de kantine kunnen krijgen?
Deze sleutel wordt alleen verstrekt aan groepjes en kunnen aangevraagd worden bij dhr.
G.Plaggenborg.
– G.Teuiten vraagt om tijdens het komende toernooi voor dagelijkse assistentie achter de bar?
Hiervoor zijn diverse mensen nodig ook voor de dagelijkse schoonmaak. Dhr.L. Zieverink heeft
zijn assistentie aangeboden.
– Voor assistentie aan de wekelijkse schoonmaakgroepen hebben zich de dames N. Groot
Kormelink en S. Van der Deen aangemeld.
11.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.
Notulist J.Jannink
Hengelo, 30-03-2018
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