Notulen van de algemene ledenvergadering
Tennisvereniging Burdaard
14 maart 2019
1. Opening
2. Mededelingen.
Geen afmeldingen.
3. Notulen van de ledenvergadering 22 maart 2018
Sjoukje wordt bedankt en de notulen zijn bij deze goedgekeurd.
4. Jaarverslag.
Sjoukje vertelt in het kort het jaarverslag (zie ook website)
5. Financiële verslag
Willem deelt het financiële verslag uit.
Vraag van Jantina Dotinga: is de huur dit jaar hetzelfde als afgelopen jaar?
Antwoord: waarschijnlijk wel, hier gaan we wel vanuit. Kleedruimte is wel duur voor
het minimale gebruik dat wij ervan maken. Deze zorg is ook medegedeeld aan MFC
bestuur.
6 a. Verslag van de kascommissie.
Ton Verkerk doet verslag namens de kascommissie. Ton geeft aan dat het een
duidelijk financieel verslag is en dat het is goedgekeurd.
Hij constateerde dat betaling van contributies soms wel moeizaam is verlopen.
Daarom wijst Ton op de mogelijkheid voor gezinnen (welke het niet zo breed
hebben) om subsidie van de gemeente te vragen voor contributie sport.
b. Instellen nieuwe kascommissie
Naast Ton Verkerk wordt Wim van Blotenburg benoemd als nieuw lid. De afwezige
Iesie Jellema wordt bedankt voor het zitting nemen in de kascommissie.
7. Kort verslag van de
*ledenadministratie.
Willem vertelt dat we 44 seniorleden hebben en 6 jeugdleden. Er zijn 6 nieuwe
jeugdleden bij gekomen. (maar nog geen betalend lid). Vorig jaar hadden we nog 47
seniorleden.
*jeugd activiteiten.
De jeugd heeft weer schooltennis van een leraar van Continu tennis gekregen. Zeven
enthousiastelingen zijn daarna doorgegaan met lessen op de woensdagmiddag. Eerst
van dezelfde tennisleraar. Daarna was deze leraar verhinderd en hebben Willem en
Iris dit overgenomen. Dit jaar krijgen we een nieuwe trainer. We moeten dan wel een
prijs vragen en willen als club bijleggen.
Henk bedankt Willem en Iris voor alle tijd en energie die zij op de woensdagmiddag in
de jeugd hebben gestoken.
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Iris Geerlink.
Iris is met unanieme stemming herkozen.
9. Toelichting tennisactiviteiten 2019.
Komend jaar organiseren wij niet meer echte wedstrijden omdat deze slecht bezocht
worden. De toss blijft op woensdag. Maar de laatste vrijdagavond van de maand
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willen we nu ook een toss+ avond organiseren. De + is dan dat we zorgen voor een
hapje en en een drankje. Deze Toss+ avond is voor eigen leden maar ook voor nietleden. Deze laatste moet dan €5,-- inleggen. Ton doet nog een suggestie om
campinggasten hierbij te betrekken. Dit heeft voor ons geen zin omdat dit geen leden
op gaat leveren, waar we natuurlijk wel op hopen. De start is 26 april.
Verder komt er een midzomernachttennis op 21 juni.
De gemeente toss zal dit jaar alleen in het voorjaar plaats vinden. Start 9 mei in
Ferwerd.
Het gemeente-mix toernooi zal op 5 juli plaatsvinden in Ferwerd, georganiseerd door
TV Burdaard.
10 . Rondvraag.
 Jantina vraagt hoe het met de kapotte schakelaar van het licht komt. Antwoord: de
verhuurder kan dit niet maken. Waarschijnlijk komt er een lichtschakelaar binnen in
de gang van tennis. Er moet dan wel een kabel door de grond getrokken worden. Wim
van Blotenburg biedt zich voor dit karwei aan.
 Wim vraag of Alex al veel aanmeldingen heeft. Antwoord: dit gaat buiten ons om.
Alex regelt dit allemaal zelf.
 Iris vraagt of deze mail van Alex naar alle leden is gestuurd. Wij dachten van wel.
Willem vraagt hoe het komt met onderhoud baan. Het MFC bestuur heeft toegezegd
De Peinder te bellen. Zoals ieder jaar gaat het er weer om spannen of een en ander
voor de start van het seizoen klaar is.
11. Sluiting.
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