Notulen van de algemene ledenvergadering
Tennisvereniging Burdaard
22 maart 2018

1. Opening
2. Mededelingen
Met kennisgeving afwezig Jantina Dotinga en Ad van Hunnik
3. Notulen van de ledenvergadering van 16 maart 2017
Deze staan op de site. Geen op- of aanmerkingen.
4. Jaarverslag bestuur TVB.
Sjoukje leest het verslag van het afgelopen jaar voor.
Ton Verkerk vraagt n.a.v. het verslag wie het groen op de banen weg moet halen.
Henk antwoordt dat ondanks de recente communicatie met DDFK niet duidelijk
is geworden wie dit nu regelt.(we doen dit eerst zoveel mogelijk zelf)
5. Financieel verslag.
Willem deelt het schriftelijk financieel verslag uit.
Iesie merkt op dat je om de Rabobankkosten te drukken je ook, net als de ijsbaan,
onder de rekening Dorpsbelang kan vallen.
6a.Verslag van de kascommissie.
Willem heeft zijn kas weer laten controleren. De kascommissie bestond uit Liedeke
Wösten en Iesie Jellema. Zij hebben de kas goedgekeurd en ondertekend.
b.Instellen van een nieuwe kascommissie.
Ton Verkerk is bereid de plek van Liedeke over te nemen.
7. Kort verslag van de ledenadministratie
* ledenadministratie.
Er zijn 47 seniorleden en 6 jeugdleden. Door de wervingsactie van afgelopen jaar
met zowel de open dag buurtverenigingen als de actie”Maak kennis met tennis”
hebben we weer een flink aantal nieuwe leden(10) gekregen.
Tip van Gerlof is om misschien leden te werven in Rinsumageest nu de tennisbaan daar
wordt afgebroken. Henk antwoordt dat dit vorig jaar al is gedaan met het folderen van
de actie “Maak kennis met tennis”. Ook dit jaar zal dit weer worden gedaan.
Iesie heeft ook een tip. Je bereikt niet alle doelgroepen door te adverteren in “De
Brêge”en “Sawn Stjerren Nijs”, je kan een evenement aanmaken op facebook. Dit kan
ook via Frank de Wilt en facebook van “het Spectrum”. Gaan we achteraan!
*Jeugdactiviteiten
Met 6 jeugdleden is het lastig een toernooi op te zetten. Het ouder-kind toernooi
is wel goed geslaagd. Het aantal tennissers wordt dan ook verdubbeld.
In de toekomst is er wellicht ook bij de jeugd samenwerking mogelijk met de andere
tennisverenigingen binnen onze gemeente.
Ook dit jaar zal er weer schooltennis aangeboden worden.

8. Tennisbanen.
De toestand en het onderhoud is al met het jaarverslag en punt 4 aan de orde geweest.
Harm vraagt naar de mogelijkheid van een windnet. Het bestuur antwoordt dat DDFK
momenteel geen geld uittrekt. Maar dat niet alleen kosten maar ook constructie een
probleem vormen. We zullen momenteel voor nieuwe dingen geduld moeten hebben
tot de DDFK zaken op de rit kan zetten.
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar Henk Dotinga en Willem Kooistra.
Met goedkeuring van de aanwezige leden worden beide heren herkozen voor een
volgende periode.
10. Rondvraag
11. Sluiting
Voorzitter Henk bedankt iedereen voor de komst.

