NOTULEN Algemene Ledenvergadering ATVD 21 januari 2019
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet iedereen welkom. De voorzitter vertelt
dat er 52 leden aanwezig zijn. Het minimaal vereiste aantal leden is gehaald. De vergadering kan
worden gehouden.
2. Mededelingen
Het afgelopen jaar zijn Johan van Pomp (lid van verdienste) en Lyonne Pols overleden. Vz
verzoekt om een minuut stilte.
Dankzij de nieuwe led verlichting zijn onze banen nu de best verlichte tennisbanen in Diemen en
omstreken.
De ladder is een groot succes geworden. Wij gaan de ladder uitbreiden met een ladder voor
junioren van 12 t/m 17 jaar en ladder voor dubbels.
We hebben een nieuwe website sinds 19/1 en een club app voor de smartphone.
Ellen van Oosterhout: Kan de bardienst via de clubapp? Vz antwoord dat hij dit niet weet, wordt
uitgezocht.
Er is een vraag van Marcel Schilders gekomen over de privacy, dit naar aanleiding van een
uitzending van nieuwsuur. Wilco leest een statement van de KNLTB voor waarin staat dat zij
alleen nog leden meenemen in acties van sponsors als deze leden daar expliciet toestemming
voor hebben gegeven.
3. Notulen ALV van 21 januari 2018
Geen op- en/of aanmerkingen
4. Ingekomen stukken
- Afmeldingen in willekeurige volgorde: Michiel Dhont, Linda Vermaat, Sylvia Sierhuis,
Paola Mioch, Irene Schouten, Susan van der Hilst, Henk en Corry Magrijn, Jeanette Piet,
Paul Ruijg, Eugene Versteeg, Bert Verschuren, Hanneke Tanger, Michel Pals, Adrie
Leinwad recte Rein, Hans Heimans, Marcel Schilders, John Meuffels, Ron Oosterman,
Marianne en Ruud de Boer, Henk Stam, Harm Brandsma, Aldie Minnema, Joke van Os
5. Financieel verslag penningmeester
De penningmeester bedankt allereerst Annemieke Heijne voor het vele werk dat zij heeft verzet.
Zonder haar hulp was het niet mogelijk geweest om de huidige dubbelrol vol te houden. De
diverse commissies krijgen een complement omdat zij allemaal binnen de afgegeven begroting
zijn gebleven, de OTC heeft zelfs een plus gescoord. De barcommissie heeft scherp ingekocht
waardoor de marge is vergroot. Alles bij elkaar heeft dit geresulteerd in een positief saldo van €
14.000,- waardoor we een financieel gezonde club blijven die kan investeren in de toekomst.
Martin de Gelder: Kan de presentatie van de cijfers op een andere manier, nu is er kans op
verwarring. De indruk ontstaat dat er een negatief resultaat van de tennisles is van € 19.000,Vz beaamt dit, heeft toch gemeend de cijfers zo te presenteren als het afgelopen jaren.
Jahan Jägers: Hoe zit het met de contributie? Vz: Komt bij pt 9.
Guus Papot: Klopt het dat ereleden en trainers geen contributie betalen? Vz dit klopt.
Michael Boot: Is bekend waarom leden vertrekken? Vz: vooral jong junioren zijn vertrokken.
Paola Mioch doet onderzoek.
Bas Langelaar: De afschrijving van de lichtinstallatie staat voor € 1,- op de balans klopt dit wel?
Vz: Dit is nog de oude lichtinstallatie, de nieuwe installatie komt miv het nieuwe jaar op de
balans.
6. Verslag kascommissie
De secretaris leest het verslag voor.

De commissie (Josje Kronenberg - Heijne en Marian Vijn) constateert dat er geen
onregelmatigheden zijn gesignaleerd en dat de administratie een getrouwe weergave is van de
financiële situatie bij A.T.V.D. Zij heeft geen adviezen voor verbetering. Zij stelt de leden voor
om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid. Applaus.
7. Samenstelling Bestuur
Bestuursleden komen en gaan. De voorzitter vertelt dat dit de laatste vergadering van Leon
Ellermeijer is. Leon is ongeveer 12 jaar geleden lid geworden van ATVD. In die tijd heeft hij
veel voor de vereniging gedaan. In zijn 1e jaar nam Leon al plaats in de OTC. Niet lang daarna
werd hij lid van de TC. In het verlengde daarvan werd hij 6 jaar geleden Vz van de TC. Ook op
het automatiseringsgebied heeft Leon veel voor de club gedaan. Het 40 jarig bestaan van ons
open toernooi werd mede door de inzet van Leon een groet sportief succes. Leon heeft ook onze
huidige hoofdsponsor (Decathlon) binnengehaald. Leon is een gedreven persoon die in de
bestuursvergaderingen op het scherpst van de snede de discussie aanging in het belang van de
club. De voorzitter bedankt Leon voor al zijn werk voor de vereniging en overhandigt hem een
bos bloemen.
Wilco is aftreden en stelt zich herkiesbaar, de vergadering herkiest Wilco.
De Vz stelt Christelle Britz (Vz Jc) voor als nieuw bestuurslid. De vergadering gaat akkoord.
De Vz stelt Ron Oosterman (nieuwe Vz Tc) voor als bestuurslid. De vergadering gaat akkoord.
Christelle Britz stelt zichzelf voor aan de aanwezigen. Zij komt oorspronkelijk uit Zuid Afrika
maar is al vele jaren in Nederland. Zij is getrouwd en heeft 2 kinderen die bij ATVD tennissen.
Ron Oosterman kan zich niet presenteren hij is verhinderd.
8. Benoeming ATVD’er van het jaar.
Dit jaar is de keus gevallen op Josje Kronenberg – Heijne.
De Vz geeft aan dat hij dit het leukste onderdeel van de ALV vindt. Josje heeft als vrijwilliger al
veel activiteiten gedaan zoals: penningmeester, hovenierster, kascontrole commissie. De Vz wil
even stil staan bij de activiteit lief en leed. Josje verzorgt dit op een heel persoonlijke wijze. Of
het gaat om een verdrietige aangelegenheid of een vrolijke aangelegenheid Josje zorgt ervoor,
attent, zorgzaam en op gepaste wijze. De Vz besluit met: Josje ik wil jou namens alle leden
daarvoor hartelijk bedanken en ben bijzonder trots om jou als vrijwilliger van het jaar te mogen
benoemen. Josje krijgt een passende bos bloemen.
Pauze (wordt overgeslagen op verzoek aanwezigen)
9. Begroting 2019 en vaststellen contributies 2019.
De penningmeester licht de begroting voor 2019 toe.
De ontwikkeling van de leden valt tegen. Onze hoop is gevestigd op de nieuwbouw voor nieuwe
leden. Het budget voor de JC is licht verhoogd, zodat zij extra activiteiten voor de jeugd kan
ontwikkelen. Het blijkt dat nieuwe leden vooral komen door “van horen zeggen”. Ook de open
dag op de laatste zaterdag van maart levert nieuwe leden op.
Johan Jägers: Ik zie dat de geprognotiseerde opbrengst van de leden € 88341,- is en de verwachte
opbrengst € 82924,- groot verschil. De penningmeester geeft aan een zo realistisch mogelijk
beeld te willen schetsen, doordat nieuwe leden die lid worden in de loop van het seizoen korting
krijgen op hun contributie.
De penningmeester vraagt een akkoord op de voorgestelde begroting 2019 met daarin de
verhoogde prijs voor de contributie en de verhoogde prijs voor de tennislessen.
De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2019 en de voorgestelde verhogingen.
10. Voorstellen en mededelingen van het bestuur

1. Toernooi- en evenementenkalender 2019.
Toelichting van Leon Ellermeijer.
Leon geeft aan dat de clubkampioenschappen ingekort worden. De start is op maandag en de
finales zijn op zaterdag. Hierdoor blijft het weekend zoveel mogelijk vrij.
Er is meer ruimte gemaakt voor jeugd activiteiten.
Ook licht Leon het competitie schema toe.
Michael Boot: Is het ouder/kind toernooi nieuw? Nee dat stond er vorig jaar ook al op. Het is
toen helaas niet doorgegaan.
Guus Pappot: Ik mis de toss ochtend na de competitie. Leon zal deze toevoegen.
De toss ochtend begint dit jaar al op 1 april.
2. Rookbeleid.
De Vz geeft aan dat er vorig jaar 550 clubs geheel of gedeeltelijk rookvrij zijn geworden. Hij
geeft aan dat het bestuur inzet op een geheel rookvrij park, hij verzoekt de vergadering om
reacties hierop.
Martin de Gelder: Ik stel een meting voor om te kijken hoe groot het draagvlak is, nu loop je de
kans dat leden op gaan zeggen.
Ko Oostenrijk: Wat is de grens voor tegenstemmers. Vz dat is nog niet te zeggen, wat je ook
kiest het blijft moeilijk.
Marjan Zoon: Ik vind duidelijkheid van belang.
Ko Oostenrijk: Ik heb in de sportraad een lezing bijgewoond van de hartstichting waarin wordt
aangegeven dat steeds meer parken rookvrij worden.
De Vz geeft aan dat hij voorstander is van een geheel rookvrij sportpark.
Josje Kronenberg – Heijne geeft aan de leden tijd genoeg hebben gehad om aan te geven dat zij
ertegen zijn.
Mieke Endeveldt: Onze missie moet zijn dat we een rookvrije generatie opvoeden. Een rookplek
creëren lokt alleen maar nieuwsgierigheid uit bij de jeugd.
Wim Miltenburg: Ik ben het niet moet de vorige spreker eens. Mijn voorstel is: In de kantine en
op het terras niet verder wel. Tijdens jeugdactiviteiten niet.
Ivo de Lijster: Ik deel de ambitie van het bestuur. Tijdens het Open toernooi, competitie of
feestavond is het niet erg gastvrij als mensen voor het hek moeten staan roken. Zorg voor een
plek voor de rokers.
Johan Jägers: Als er bij jeugdactiviteiten niet gerookt mag worden geldt dat voor alle dagen? Mij
lijkt alleen woensdag en zondag.
De Vz heeft alle reactie gehoord en geeft aan dat we in minimaal 2 stappen naar een rookvrij
park gaan. Eerst de kantine en het terras. Ook mag er tijdens wedstrijden niet aan het hek gerookt
worden. Er wordt een plek ingericht voor rokers.

3. tennisleraren
De Vz licht de situatie van het begin van het seizoen toe.
Er zijn 2 dingen duidelijk geworden de afgelopen periode:
1. Het is niet meer doenlijk voor een vrijwilligers organisatie om op goede wijze het
werkgeverschap uit te voeren. (kost veel tijd en vraagt specifieke kennis op HR gebied)
2. De constructie zoals bij ATVD rond de tennislessen beantwoord niet of tenminste
onvoldoende aan de behoefte van de leden.
Het doel is om dit jaar samen moet de betrokkenen (tennisleraren, bestuur) te komen tot een
meer toekomst vaste opzet van de tennislessen binnen ATVD.
Het is goed om te weten hoe de situatie nu geregeld is:

-

De vereniging heeft leraren in dienst en heeft de verplichting om in het afgesproken
aantal lesuren te voorzien.
- De leden schrijven zich in bij de vereniging voor de tennislessen.
- De vereniging deelt de lessen in waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met
de wensen.
In de huidige situatie heeft de leerling geen zakelijke relatie met de leraar.
Bas Langelaar: Welke model er ook komt ZZP of tennisschool de tarieven zullen omhoog gaan.
Leon beaamt dit.
Ko Oostenrijk: Ik heb dit 5 á 6 jaar geleden al eens met de tennisleraren besproken dit is niet
gelukt. De KNLTB heeft know how, stel voor deze erbij te betrekken.
Johan Jägers: wanneer wordt dit ingevoerd? Antw: Dit jaar nog niet.
Michael Boot: Bij de keus moet je kijken naar de ambitie van de club. Antw: De organisatie
moet er rijp voor zijn, nu is er voor ieder wat wils. Dat moet zo blijven.
Erik Kempes: De open dag + ledenwerving is een succes. We kunnen de nieuwe leden vaak geen
tennisles aanbieden. Er moet hiervoor ruimte gehouden worden in het rooster. Antw: Dat
proberen we.
Bas Langelaar: Wat zijn de mogelijkheden voor jeugdlessen? Christelle antw: Ik wil extra
spelletjes middagen en les met hulp van een ballen kanon. Dat is voor deze winter nog niet
gelukt. We zijn er wel druk mee bezig.
Bas Langelaar: Betaalbare les voor de jeugd is een voordeel.
Nicole de Lange: Er moet een lespakket komen voor senioren, zodat je niet het volledige seizoen
les hoeft te nemen.
4. Zonnepanelen.
Nico Droog: Vorig jaar hebben jullie ons een mandaat van € 80.000,- gegeven voor de led
verlichting. Wij zijn met onze kosten van € 60.000,- daar ruim onder gebleven.
Dit jaar vraag ik een mandaat van € 25.000,- voor de aanschaf van zonnepanelen. Zoals het er nu
naar uitziet blijven we onder dat bedrag. Als we het gaan doen moet ook de dakconstructie
nagekeken worden. Ook wil ik nog eens goed narekenen of het inderdaad voordeliger is. Zoals
het er nu uit ziet is de terugverdientijd +/- 8 – 10 jaar. We hebben nog € 4000,- staan bij de
gemeente via de derden regeling.
De vergadering geeft mandaat voor € 25.000,11. Bezetting commissies
Nieuw in de commissies:
- De TC en de JC zijn opnieuw samengesteld.
- Voor de hoofdactiviteiten zijn er coördinatoren.
- Zij worden op hun beurt ondersteunt door verschillende leden.
De JC bestaat uit: Christelle Britz samen met Paola Mioch en Erik Kempes.
De TC bestaat uit: Ron Oosterman samen met Jolanda Bruinsma, Roos Heeger, Martine van der
Linde, Rene Diswseldorp en Thijs Delisse.
Verder geen wijzigingen
12. Kandidaatstelling 1e reserve kascommissie
Marian Vijn treedt na 2 jaar af. Zij krijgt een fles wijn en wordt hartelijk bedankt voor haar inzet.
Josje Kronenberg – Heijne is in haar 1e jaar
Henk van Weerd (1e reserve), komt volgend jaar in de kascommissie
Vz: We zijn op zoek naar een 1e reserve wie meldt zich aan. Martin de Gelder meldt zich aan. De
Vz heet Martin welkom.

13. Jubilarissen ATVD.
25 jaar lid zijn:
Ans Ketelaar, Hans Flipse
De aanwezige jubilarissen worden genoemd en krijgen een Elzas bon.
15. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
16. Sluiting.
De vergadering wordt gesloten om 21. 35 uur.

Wilco van der Pol
Secretaris ATVD

