Notulen algemene ledenvergadering tennisvereniging Burdaard
Donderdag 6 maart 2014

Aanwezige bestuursleden:
Aanwezige leden:

Henk Dotinga, Watze Braaksma, Sjoukje
Poortinga en Iris Geerlink.
aantal 11 leden (zie presentielijst)

1. Opening
Voorzitter Henk opent 20.00 uur de vergadering en heet ons welkom.
2. Mededelingen
Afmeldingen van bestuurslid Willem Kooistra(ziek), fam. Warnink en Liedeke
3. Notulen ledenvergadering van 14 maart 2013.
Akkoord.
4. Jaarverslag bestuur TVB.
Het verslag is voorgelezen door Sjoukje.
Een aanvulling hierop is dat er dit jaar windnetten zullen komen m.b.v. sponsoren.
Deze zijn “smouter”en kunnen de gravelverstuiving tegenhouden.
5. Financieel verslag
Bedrag MFC eenmalig is huur banen, kleedruimte, elektriciteit vanaf de start t/m
2012.
Go 4 Sport (kennismaken met sporten en bewegen), dit geld komt binnen en gaat er
gelijk weer uit. Gaat naar Go4 Sport “coördinator” Baukje Dijkman.
 Inning ledengeld 2014
Dit zal zijn op 2 en 3 april. Dan zullen de nieuwe pasjes ook verstrekt worden. Idee is
wederom om het tekenen van automatische incasso bij de pasjesavond samen te
voegen. Het blijkt een lastige zaak om dit te automatiseren, we doen het dit jaar
weer op deze manier.
6. a. Verslag van de kascommissie
Jan Hiemstra en Harm van der Meer hebben de kas goedgekeurd. Volgens Harm ziet
het er keurig en duidelijk uit.
b. Nieuw lid is Gerlof de Graaf.
7. Kort verslag van de baancommissie:
De banen worden van het MFC gehuurd. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor het
groot onderhoud. Dit moet een keer per jaar voor 1 april gebeuren door Arcadis.
Het klein onderhoud is ook voor het MFC, dit zijn natuurlijk ook vrijwilligers. Rommel
van het dak door harde wind, prullenbakken legen en andere voorkomende
werkzaamheden zouden door eigen clubleden gedaan kunnen worden.
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Harm van der Meer wil namens de baancommissie wel contactpunt zijn en hij
schakelt eventueel anderen in.
Er is verder genoemd dat de prullenbakken niet toereikend zijn.
Er bestaat onduidelijkheid over het slepen van de baan, wel of niet? En op welke
manier. Dit zal in samenspraak met de baancommissie in een nieuwsbrief komen.
Tosscommissie:
Begin april gaan de toss avonden weer van start. De jeugdtoss is van 19.00 tot 19.30
uur. Deze wordt matig bezocht. De toss avonden komen eerst moeizaam op gang,
maar lopen echter later in het seizoen behoorlijk goed. Gerlof maakt weer een nieuw
lijstje.
Dat er zo weinig jeugd komt of helemaal niet, is voor de toss leiders vervelend.
Volgend jaar zal er vooralsnog niet met een aparte jeugdtoss gestart worden.
Toernooicommissie:
Alleen het zomertoernooi met barbecue is dit jaar gehouden.
Dit was een gezellig toernooi met goed weer. Het stamppottoernooi zou in
Veenwouden gehouden worden(indoor), maar kon niet doorgaan vanwege te weinig
deelname. Hierdoor is er weinig te doen voor de commissie, welke een slapende
commissie zal zijn. Marcel Oers zou best iets willen betekenen om toch weer wat
meer animo voor de toernooien te krijgen.
Genoemd is media als facebook, twitter en ook de website.
Er zal een toernooikalender voor het gehele jaar worden vastgesteld zodat leden hier
met hun planning rekening mee kunnen houden.
De data in concept zijn: Openingstoernooi op 12 april, geopperd is om dit ook voor
niet leden te organiseren. Een goed idee en een mooie PR voor onze club!
Verder 14 of 15 juni een mix toernooi, 23 of 24 juni het zomertoernooi, 4 oktober
een herfsttoernooi en 29 november snerttoernooi. Daarnaast nog 2 jeugdtoernooien.
Jeugdcommissie:
Er zijn weer een viertal lessen georganiseerd door Go 4 Sport o.l.v. Baukje Dijkman
voor zowel de school uit Burdaard als van de Flieterpen. Het jeugdplonstoernooi
welke in september is georganiseerd is slecht bezocht. Dit was erg jammer omdat het
erg leuk was om na een potje tennis in het bovengelegen zwembad te kunnen
plonsen. Vorig jaar waren er geen jeugdlessers. Erg jammer, want de jeugd heeft de
toekomst. We hebben daarom een actie bedacht dat de jeugd 10 lessen krijgt voor
€21, mits ze iedere les aanwezig zijn.Ze moeten wel lid van de club zijn. De lessen
kosten €71 maar elke aanwezige les krijgen ze een reductie van €5,--. Dit zal kenbaar
gemaakt worden door Iris bij de schooljeugd van Burdaard en Flieterpen en komt in
het aprilnummer van “De Brêge” . Eigen leden hebben al een nieuwsbrief gekregen.
Harm vertelt dat Rinsumageest geen tennisvereniging meer heeft en dat hier wellicht
potentiële (jeugd) leden voor ons kunnen zijn. Hij noemt Jelle Terpstra als
contactpersoon. Voor de jeugd zal facebook en twitter ook goed kunnen werken.
Ledenadministratie: Het aantal leden is gedaald en is nu op 70 leden blijven steken.
Dit aantal willen we graag behouden en liefst uitbreiden. Genoemd zijn de flyer,
website, evt. facebook, aantrekkelijke lessen voor de jeugd en de potentiële leden uit
Rinsumageest.
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8. Bestuursverkiezing:
Henk en Willem zijn aftredend maar herkiesbaar. Beide worden herkozen voor de
volgende 3 jaar.
9. Rondvraag:
Nynke vraagt: door vakantie mis je veel lessen, kun je evt. minder lessen tegen
reductie nemen?
Antwoord; de lessen lopen via ProTennis, maar omdat meerder leden hier tegen aan
lopen, zal Henk dit met tennisleraar Alex Brouwer opnemen.
Sjoukje: Nu we eerst geen jeugtoss meer organiseren, wat blijft er over voor de
jeugd?
Antwoord; flexibel mee omgaan met de gewone toss.
Watze: we kunnen eventueel als verenigingen uitwisselen zoals bij Ferwerderadeel
Toernooi.
Gerlof: het is handig om de toernooien op de dorpsagenda te zetten.
Antwoord: bedankt voor de tip.
Gerlof: Zou er tennis voor jeugd in de kooi georganiseerd kunnen worden?
Antwoord: hier is door het bestuur al eens eerder over gesproken, maar is vooralsnog
niet door gegaan.
10. Sluiting
Voorzitter Henk bedankt iedereen voor de komst.

3

