Notulen Algemene ledenvergadering TV WESP
Datum:
Beh.door:

20 maart 2018
M. Fokkema

Aanwezig:

F. Jukema Voorzitter, G. de Jong Penningmeester,
M. Fokkema Secretaris en J. Plat en J. Ykema
5 leden

Locatie:

Tenniskantine TV WESP

1. Opening
 Freek opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 Afwezig m.k.: dhr. A. Brouwer, dhr. W. Hermans, mevr. D. Jellema,
mevr. E. Jellema, mevr. M. Lafeber, mevr. M. Jansen, mevr. T. de Jong,
mevr. Y. Tigchelaar, dhr. J. Wissmann, dhr. O. Wissmann en
mevr. T. Wissman
2. Ingekomen stukken/Mededelingen
 Geen
3. Notulen vorige vergadering 6 februari 2017
 Geen op- of aanmerkingen.
De notulen worden vervolgens goedgekeurd en Freek bedankt de
samensteller ervan.
4. Jaarverslag
 N.a.v. het jaarverslag vraagt dhr. S. Zijlstra zich af of de daling in het aantal
leden jeugd of seniorenleden betreft?
Gerbrich geeft aan dat dit 50 % jeugd en 50 % senioren leden zijn.
5 Financieel verslag
 Gerbrich deelt in de vergadering aan de leden het financiële overzicht uit en
geeft vervolgens een mondelinge toelichting.
6. Verslag van de Kascommissie
 De kascommissie bestond dit jaar uit mevr. Y Tigchelaar en dhr.J. Wissmann.
Op maandag 12 maart heeft de controle plaatsgevonden en is het financiële
overzicht zonder enige op- en aanmerkingen goedgekeurd.
7. Benoeming nieuw kascommissielid
 Dhr. J. Wissmann zal dit jaar de kascommissie verlaten. Dhr. S. Zijlstra wordt
tijdens de vergadering als nieuw kascommissielid benoemd.
8. Contributie en kantineprijzen verhoging?
 Geen aanpassing van contributie en kantineprijzen.

9. Bestuur mutaties/ TC mutaties
 Dit jaar stoppen Esther Jellema en Sicco Zijlstra als Jeugd TC en Antje Nauta
en Jappie Plat als TC lid
Freek geeft aan dat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden om de
club draaiende te houden maar dat het begrijpelijk is dat de keuze om nu te
stoppen te begrijpen is.
Esther is vanavond niet aanwezig maar Antje, Jappie en Sicco krijgen uit
handen van Freek als dank voor hun jarenlange inzet voor de vereniging een
bloemetje en applaus. Het bloemetje voor Esther zal door Freek persoonlijk
worden bezorgd.
10. Rondvraag
 Mevr. K. Willekes vraagt wanneer er precies begonnen wordt met het
opknappen van de oefenkooi?
Freek antwoord dat er dit jaar wordt begonnen, maar dat men niet op grote
investeringen moet rekenen daar de oefenkooi niet heel veel gebruikt
wordt. Tijdens NL Doet hebben we de oefenkooi al schoongemaakt. We
zullen proberen om de oefenkooi gedurende het seizoen netter te houden.
 Klaske Willekes laat de vergadering weten dat Henk Stuiver heeft aangeven
vanwege omstandigheden de komende periode tijdelijk niet beschikbaar te
zijn voor de TC.
 Freek laat de vergadering weten dat er een offerte is opgevraagd voor
eventuele nieuwe LED baanverlichting. De kwaliteit van het licht schijnt
mooier te zijn en de energiekosten kunnen wellicht lager worden.
De prijs valt nog niet mee!!! Wellicht kan daar nog over onderhandeld
worden en is het een idee om ook bij andere verenigingen met LED
verlichting te gaan kijken.
11. Sluiting
 Freek sluit om 20.37 uur de vergadering en biedt namens de vereniging de
aanwezigen nog een consumptie aan.

