Notulen ALV Quick Tennis en Padel 27-11-2017
Aanwezig: Charles Kole, Theo Scholten, Ralf Maathuis, J. Ziemerink, G. Peters,
S. Postma, G. Ziemerink, Ton Wissink, Bertus Bruinink, Cynthia Haafkes, Rob
ter Weeme, Daan Stegge, Susan Klein, Henri Hammink, Wiro Bruggeman,
Susanne Arts, Annemiek Wiefferink, Peter Bruijsten, Berend Boers, Joost
Snellink, Hans Husken, Wouter Arends, Anne Kemna, Herman Kemna, Chris
Rikhof en Hans Braamer
Afwezig m.k.: Mark Jorna
1.

Opening door de voorzitter

Herman bespreekt het afgelopen jaar. Eind 2016 is er een enquête onder de leden
afgenomen. De resultaten zijn inmiddels gecommuniceerd en de eerste veranderingen zijn
inmiddels zichtbaar. Zo is er een begin gemaakt met het opfrissen van het clubgebouw en
binnenkort wordt er een collage in de gang naar de blaashal gerealiseerd.
Afgelopen jaar zijn er ook twee padelbanen gerealiseerd. Medio april zijn deze feestelijk
geopend. De padelcommissie is druk bezig om padel onder de aandacht te brengen.
In september is het 65 jarig lustrum gevierd met een feestdag en -avond. Deze dag was zeer
geslaagd en hier kijken we met een goed gevoel op terug.
Ook de Quick Open was geslaagd ondanks dat het niet een heel druk bezet toernooi was. De
sfeer was prima!

2.

Mededelingen / ingekomen stukken

Er is een afmelding ontvangen van Mark Jorna.

3.

Verslag van de ALV d.d. 21-11-2016

De notulen van de ALV d.d. 21-11-2016 worden door de ALV goedgekeurd. Hans bedankt!

4.

Financieel jaarverslag/jaarrekening 2016-2017

Er is een klein positief resultaat geboekt van 1144,- euro. Dit komt mede door de
contributieverhoging van afgelopen jaar, de verhoging van de lesgelden en het efficiënter
indelen van de trainingen. In afgelopen boekjaar heeft ook de opening van de padelbanen
plaatsgevonden alsmede de viering van het 65-jarig lustrum. Al met al een kostenpost van
4000,- euro.

5.

Verslag kascontrolecommissie (Wiro Bruggeman en Ralf Maathuis)


Verslag over het boekjaar/verenigingsjaar 2016-2017

Chris leest het verslag van de kascontrolecommissie voor. De kascontrolecommissie vraagt aan de
ALV om decharge te verlenen. De vergadering verleent decharge. Chris bedankt!



Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie

Ralf Maathuis en Joost Snellink zijn bereid om in de kascontrolecommissie voor volgend jaar
plaats te nemen.

6.

Cijfers Stichting TCO 2016

Herman geeft aan dat er nog ruimte is voor deelname aan de sponsorcommissie.
Er is geïnvesteerd in nieuwe ledverlichting op de banen 9-12 in de blaashal omdat de
energiekosten aanzienlijk gestegen zijn. Door deze investering verwachten we de
energiekosten terug te dringen. Deze investering denken we in zeven jaar terug te
verdienen.
Door de nieuwe financieringscontracten zijn de rentelasten omlaag gegaan.
Hans Husken mist de cijfers van de aanleg van de padelbanen. Deze cijfers komen terug in de
cijfers van 2017.

7.

Begroting 2017-2018

Het netto aantal tennisleden is het afgelopen jaar met 40 gestegen. Dit is exclusief de (35)
padelleden.
De verwachting voor volgend jaar is een positief resultaat van ongeveer 4500,- euro.

8.

Contributievoorstel

Er is geen contributieverhoging noodzakelijk.

9.

Bestuur mutaties

Mark Jorna en Herman Kemna hebben aangegeven dat ze niet voor een termijn van drie jaar
herkiesbaar zijn. Ze zullen voorlopig in functie blijven, maar er moet wel actief gezocht
worden naar opvolgers.
Hans Braamer heeft aangegeven dat hij definitief gaat stoppen als secretaris. Herman
bedankt hem voor de bewezen diensten.

10.

Huldigingen

Het eerste Padelteam van Quick Tennis en Padel is Nederlands kampioen geworden. Peter
Bruijsten is ook individueel Nederlands kampioen geworden samen met Bram Meijer.
Het eerste padelteam (sportteam) en Peter Bruijsten (sportman) zijn genomineerd tijdens de
sportverkiezing van de gemeente Oldenzaal.
Bertus Bruinink heeft voor de zoveelste keer de ledenadministratie overgedragen. Herman bedankt
hem nogmaals hartelijk voor zijn inzet voor Quick Tennis en Padel!
Arie Oude Hampsink is 43 jaar lid en 27 jaar barvrijwilliger geweest.

Het bestuur is voornemens om Arie te benoemen als erelid van de vereniging. Herman vraagt de
vergadering om Arie tot erelid te benoemen.
De vergadering stemt hier unaniem mee in! Arie gefeliciteerd!

11.

Rondvraag en sluiting

Er zijn geen vragen tijdens de rondvraag.
Herman bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

