Verslag Algemene Ledenvergadering TV Duno 21-11-2016

Tijd		:	20.30 uur			
Locatie	:	Clubgebouw
Notulist	:	Erna Harbers
Afmeldingen	:	Jose Broekhuysen, Harrie van Dijk, Rita Krijt, Maarten van Weele,
			Lucy Okma, Jose Dirks, Jelle Wieringa en Steven van Ketwich
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	Opening

	Harry de Vries heet iedereen welkom
	
2.	Mededelingen
		
	-	Jurrien Lijftogt is verhuisd. Hij is per email bedankt voor  zijn inzet en zijn 			lidmaatschap.	Hij vond het prettig een persoonlijk mailtje te krijgen.
	-	Jan en Willem hebben Nel en Philippe Stavinga een bloemetje gegeven voor hun 		inzet voor TV Duno.
	-	Uitgelegd werd waarom het contract van Kevin is opgezegd. Het contract loopt nog 		tot1 april 2019.
	
3.	Vaststelling agenda

	De volgorde van de agenda is aangepast.

4.	Verslag ALV van 25 april 2016

	Geen wijzigingen, wordt goedgekeurd

5.	Mededeling Beheer Stichting
		
	-	Bert van Haaren is penningmeester geworden van de Stichting.
	-	De lening voor het gebouw is weer voor 10 jaar vastgelegd.
	-	KNLTB heeft de grasbanen goedgekeurd. Ze gaan 15 jaar mee ipv 10 jr.
	-	In het voorjaar worden vrijwilligers gevraagd voor het verven van de 				buitenkant van het gebouw.
	-	De CV ketel is vernieuwd.
	Er zijn geen vragen gesteld aan de Stichting.

6.	De begroting voor 2017

	-	Marieke legt uit dat de contributie inkomen lager is door minder leden.
		We hopen dat de sponsorcommissie nieuwe sponsoren binnen halen.
		Er wordt minder aan de Stichting afgedragen.
		De verzekeringen kunnen omlaag.
		Er kan bezuinigd worden op energie.
	-	De contributie voor 2017 wordt niet verhoogd.
	-	Hans Goorsenberg: de contributie aan de KNLTB is verhoogd. 
		Antwoord: We verwachten dat er meer leden komen.
	-	Guus Pieters: Het eigen vermogen is negatief.
		Antwoord: is nog geen probleem, alle facturen zijn betaald.
	-	Jan Volmuller: Er moet geld gereserveerd worden om de banen en het gebouw 			in de toekomst te kunnen renoveren.
	-	Gerard Thomas: kan de contributie per maand betaald worden.
		Antwoord: nee, dat is te veel administratie. Er kan wel in 3 termijnen betaald 			worden.	
	De begroting wordt goedgekeurd.


	
7.	Voorziening in bestuur vacatures aftredend

	Jurgen Appel treedt af als bestuurslid TC. Hij heeft 4 jaar lang veel competities 	georganiseerd. Caroline van Mourik stopt ook met het assisteren van de TC. 
	Jurgen bedankt het Bestuur voor de samenwerking. Harry bedankt Jurgen namens het 	Bestuur en geeft een attentie.
 
	Robert Kraaijenzank treedt af als bestuurslid JC. Hij is 3,5 jaar actief geweest in de 	jeugdcommissie. Suzanne Janssen stopt ook met het assisteren van de JC.
	Robert bedankt het Bestuur voor de samenwerking. Hij blijft als adviseur betrokken bij de 	JC. Harry bedankt Robert namens het Bestuur en geeft een attentie.
	
8.	Voorziening in bestuursvacatures aantredend

	John van Es wordt officieel benoemd als voorzitter en bestuurslid van de TC. 
	John stelt zich voor. Hij hoopt al de taken van Jurgen waar te kunnen maken.
	
	Yvonne Kasius wordt officieel benoemd als voorzitter van en bestuurslid van de JC.
	Yvonne stelt zich voor. Met 4 andere dames zetten ze zich in voor de jeugdcommissie.

9.	Informatie van enkele commissies

	Jan Volmuller:
	De werkgroep vernieuwing :
	Padelbanen: voorlopig uitstellen, veel te duur.
	Elsbeth Fiolet: waarom is er geen subsidie voor de Padel aangevraagd, zo lopen we achter de 	feiten aan. Jan: dan nog is het te duur.
	Fitness op Duno: HAN studenten houden een enquête op de club en in het winkelcentrum.

	Energiecommissie: LED verlichting nog in onderzoek.
	Energiekosten kunnen omlaag door nieuw contract met de NUON en met behulp van alle
	leden. De lampen kunnen uit als men van de baan gaat. De terrasdeuren worden in de winter 	dicht gehouden. Door een kastje te plaatsen gaat de verlichting op de banen een voor een 	aan, dat scheelt aanzienlijk in het contract met Liander.
	Gerard Thomas vraagt of zonnepanelen een optie is. Gekeken wordt of daarvoor subsidie van 	de Gemeente mogelijk is. Danielle Gerritsen geeft aan dat Beekhuizen daarvoor subsidie 	heeft ontvangen.

	Jeugdcommissie:
	Yvonne: Op 30 nov. komt de Sint aan. Op 30 december is het oliebollentoernooi voor jeugd 	en volwassenen. Verwachten meer teams met het jeugdkamp in 2017. 
	Kevin en Jolanda hebben meer teams in het kleurentoernooi. Arjan organiseert in het 	voorjaar het ouder/kind toernooi.

	Tenniscommissie:
	John: De wintercompetitie zijn weer gestart. Behalve de weekendcompetitie. 
	In het begin van het jaar wordt een verkorte weekendcompetitie georganiseerd.
	John is op zoek naar vrijwilligers die bij competities kunnen assisteren,

	Communicatie: Carine van Ketwich en Danielle Gerritsen proberen via sponsoring geld 	binnen te krijgen voor communicatie. De nieuwsbrief wordt verzonden via mailchimp. 
	Als bestuur en leden nieuws hebben dit dan aanleveren bij de communicatiecommissie.
	Gerard Thomas vraagt of de nieuwsbrief in het clubhuis kan worden opgehangen of in een 	bakje gelegd kan worden. Wordt met hem besproken.
	
	Sponsorcommissie: Harry: de sponsorpakketten zijn akkoord.






10.	Stichting Top Tennis

	Stichting Top Tennis: Guus Pieters geeft een uitgebreide en interessante uitleg over de 	activiteiten en de doelstelling van de STT. De STT heeft een  financiële zelfstandige 	identiteit. Geldstromen komen via externe sponsoren binnen die geen sponsoren van de 	vereniging zijn. In 2013 werd er in de hoofdklasse gespeeld. Nu al weer 4 jaar in de 	zondageredivisie. Doel is om in 2017 kampioen te worden. Zodat in 2018 de finale op  	Duno gespeeld wordt. Dit is goed voor de vereniging en voor Gido voor de baromzet.
	Spelers zijn: Kevin Schimmel, Arjan Pastoors,  Botic van de Zandschulp, 
	Tim van Terheijden, Johann Willems en Philipp Pakebusch.
	STT wil ook wat doen voor de vereniging, bijvoorbeeld Clinics. 
	Dit wordt gecommuniceerd met Carine van Ketwich.

11.	Wat verder ter tafel komt

	Hans Goorsenberg: 
	-	Gemeente Renkum heeft een verouderde bevolkingssamenstelling daarom meer 				aandacht voor ledenwerving voor ouderen. 
	-	Kunnen de voorzitters van alle tennisverenigingen binnen Renkum een keer bij 				elkaar komen om samen te werken. Harry de Vries neemt dit op zich.
	-	Er moet meer naar de leden teruggekoppeld worden wat er speelt bij Duno
	-	Meer proberen om subsidie binnen te krijgen, bijv. door binnen het bestuur iemand 			aan te wijzen die zich bezig houdt met subsidie aanvragen.

		Johan van Kessel:
	Met het schooltennis hebben Kevin en Arjan 14 nieuwe jeugdleden.

	Els Bartelink:
	Is een stratentoernooi een optie? Wordt meegenomen.

12.	Rondvraag

	Aart Brethouwer:
	Hoe zit het met het bedrijfslidmaatschap. Ik heb dhr. Fleur van het Fletcher Hotel gesproken.
	Aan dhr. Fleur vragen of het Fletcher Hotel  interesse heeft om een Padelbaan bij TV Duno 	aan te leggen en te beheren. 
	Jan Volmuller probeert met Aart een afspraak te maken met dhr. Fleur.

	Nannette van Houtum:
	Het clubhuis is op zondag te vaak dicht. Dit is een gemis. Wordt met Gido besproken.

	Antoinette de Beijer:
	Kan er bij de contributie een bedrag bovenop komen voor een consumptiekaart?
	Harry legt dit voor aan het bestuur.

	Hans Goorsenberg:
	Kan er een content beheerder komen voor de website. 
	Carine en John nemen dit op zich.

	Sabine van Krimpen:
	Legt uit waar de ledenzorg mee bezit is. Er moet meer aandacht komen voor ledenwerving.
	Sabine bedankt Jurgen en Caroline.

	Jose Broekhysen per email: 
	Svp controleren of niet leden toch aan het tennissen zijn. Wordt meegenomen.

13.	Sluiting ALV




	
	 



