
Verslag Algemene Ledenvergadering TV Duno 25 april 2016 
 

Tijd  : 20.30 uur    
 

Locatie : Clubgebouw 
 

Notulist : Erna Harbers 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Opening 
 

 Jan Volmuller heet iedereen welkom 

 Ter herinnering aan Andreas Bovendeert is een ogenblik stilte gehouden 
 

2. Mededelingen 
   

 Op 8 mei 2016 speelt ons topteam T.V. Duno 1 tegen T.O.P. Papendrecht 1 

 De start is om 12.00 uur bij TV Duno. 
  

3. Vaststelling agenda 
 

 Geen wijzigingen 
 

4. Verslag ALV van 2 oktober 2015 
 

 Geen wijzigingen, wordt goedgekeurd 
 

5. Verslag BALV 14 maart 2016 
   

 Gerard Thomas: enkele gedane voorstellen voor vernieuwing zijn niet te vinden 

    in het verslag. 

 Jan Volmuller: alle aandachtspunten worden in de werkgroep vernieuwing  

    besproken 

 De notulen worden verder goedgekeurd, met dank aan Carine van Ketwich. 
  
6. Financieel Jaarverslag TV Duno, Kascontrole/benoeming nieuwe kascommissie 
 

 De vergadering geeft de penningmeester decharge over 2015. 
  

 Vragen: 

 Hoe kan het dat het budget voor de contributies hoger is dan in 2015 terwijl het 

 ledenaantal afneemt?  

 Marieke: verwacht wordt dat er meer bedrijfslidmaatschappen komen. Dat levert meer 

 geld op.   

 Hoe kan het dat de afdracht naar de Stichting lager is dan in 2015? 

 Marieke: De Stichting heeft minder hypotheeklasten. In agendapunt 7 wordt het 

 uitgelegd door de Stichting 
 

 Kascontrole        
 De kascommissie gaat akkoord met het Financieel Jaarverslag. 

 

 Benoeming lid kascommissie 

 Suzanne Jansen verlaat de kascommissie.  

 Maarten Hendricksen meldt zich aan.  

 Hans Scholten meldt zich voor volgend jaar aan. 

 
  



7. Financieel Jaarverslag Stichting De Waayenberg 
 

 Herman van Houtum legt het financieel jaarverslag uit.  

 De jaar wordt vooral gekeken hoe men de kosten voor de vereniging naar de Stichting  

 kan verlagen. Gekeken wordt naar: 

 a. De aflossing aan de RABO Bank om te zetten van 5 naar 10 jaar 

  (De Stichting heeft daar ook de handtekening van de Gem. Renkum voor  

  nodig) 

 b. De mogelijkheid om de OGB te verlagen, idem zuiveringslasten. 

  

 Jan Volmuller treedt af als voorzitter van de Stichting en wordt bestuurslid van de 

 vereniging. Herman van Houtum wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting 
 

8. Voorziening in bestuur vacatures: 
  

 Voorstel van het bestuur: 

 o Harry de Vries  voorzitter  

 o Erna Harbers  bestuurslid 

 o Jan Volmuller  bestuurslid 

 o Carine van Ketwich  bestuurslid  

 Alle voorgestelde bestuursleden worden gekozen door de vergadering. 

 Het bestuur bestaat uit 7 personen. Marieke, Jurgen en Robert blijven in het bestuur. 

 Carine wordt bedankt voor haar inzet als secretaris. 
 

 Gerard Thomas vraagt of Harry de Vries voor de BALV te kennen heeft gegeven dat 

 hij voorzitter wil worden voor de vereniging. Dat is niet het geval. Harry heeft zich 

 kort na de vergadering beschikbaar gesteld. Jan Volmuller heeft Gerard daarover 

 geïnformeerd. Daarna heeft Gerard zich teruggetrokken.  
 

 Stacey Tarenskeen neemt afscheid. Door Robert Kraaijenzank wordt ze naar voren 

 gevraagd. Stacey heeft zich plm. 8 jaar ingezet voor Duno. Eerst als secretaris en 

 daarna voor de ledenadministratie. Dit heeft ze naar volle tevredenheid gedaan. Robert 

 spreekt namens ons allen zijn dank uit waarna ze een hartelijk applaus krijgt 

 

 Harry de Vries geeft aan hoe de taakverdeling binnen het nieuwe bestuur wordt.  

            
9.  Verslag commissies / terugkoppeling n.a.v. BALV 14 maart 2016 

   

  Jan Volmuller bespreekt de resultaten van BALV 

   

  Er zijn enkele nieuwe commissies en werkgroepen. TV Duno gaat weer volop  

  activiteiten ontplooien. Hieronder worden de nieuwe commissies en een werkgroep

  toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

  Energiecommissie. Jan Tervoort en Evert van Ravenzwaai 

  Jan Tervoort neemt het woord en legt uit waar ze mee bezig zijn. 



  a. inventarisatie van het gebruik en financiën van electra en gas zowel binnen als 

   buiten.  

  b. waar kan er bespaart worden, de prioriteit wordt de verlichting van de  

   grasbanen 

  c. subsidies: dit kan pas volgend jaar, eerst moet een e-erkenning aangevraagd 

   worden 

  d. Offertes lopen voor de led-verlichting van de grasbanen 

   led-verlichting in het clubhuis gaat meteen gebeuren 

 

  Gerard Thomas: is het leasen van het licht een mogelijkheid? 

  Jan: bij een leasecontract blijf je tot het eind van het contract veel betalen, bij zelf 

  aanschaffen heb je in het begin kosten maar na plm. 7 jaar levert het voordeel op. 

  Aart Brethouwer: kan het verschil aan verbruikskosten van het licht tussen het clubhuis 

  en de banen aangegeven worden? 

  Jan: nee dat kan helaas niet er is geen geschiedenis, in de toekomst kan dat wel 

 

  Sponsorcommissie. Steven van Ketwich en Willem Ruysch 

  Afgemeld. Zijn bezig met te inventariseren van wat loopt er nog en wat kan TV Duno 

   aspirant sponsoren bieden. 

   

  Communicatiecommissie: Carine van Ketwich en Danielle Gerritsen 

  Carine en Danielle gaan de nieuwsbrief verzorgen, op het TV-scherm bij Duno  

  informatie vermelden en Facebook bijhouden. Als men info heeft dan graag inleveren 

  bij Carine of Danielle. 

  Gerard Thomas meldt zich aan voor ondersteuning van de nieuwsbrief. Omdat de 

  communicatiecommissie nieuw is wordt eerst gekeken welke ondersteuning nodig is. 

 

  Werkgroep vernieuwing 

  Rita Krijt, Jan Muller en Marcel ten Cate melden zich aan. 

  Tijdens de BALV kwamen plm. 20 vernieuwingsgedachten naar voren over hoe we 

  TV Duno kunnen verbeteren/vernieuwen. Samen met Jan Volmuller gaan ze kijken 

  welke ideeën bruikbaar zijn.  

 

  Tenniszaken. Jurgen Appel 

 

  o De clubkampioenschappen waren zeer geslaagd. Er waren weer meer  

   aanmeldingen. Het was een goed idee om de clubkampioenschappen naar 

   voorjaar te halen. 

  o De voorjaarscompetitie is in volle gang   

  o 11 mei begint de zomeravondcompetitie. Er zullen dan plm. 7 weken 4 tot 6 

   gravelbanen bezet zijn 

  o De Summer Renkum is van 4 t/m 11 juli. Alle tennisclubs in de Gemeente 

   Renkum doen mee. Ook de jeugd doet in dezelfde week mee. 

  o Men kan zich tot 1 juni weer inschrijven voor de najaarcompetitie. 

 

  Jurgen is op zoek naar vervanging. Vooral naar meerdere commissies die o.a.  

  bovenstaande kunnen organiseren. Jurgen verstuurd hierover nog een mail. 

 

 

  

  Jeugdzaken.  Robert Kraaijenzank 



 

  o Tijdens de senioren clubkampioenschappen had de jeugd op de zaterdag ook 

   clubkampioenschappen. Er deden plm. 40 jeugdleden mee. Een goede  

   opkomst. Er was een diskjockey en hapjes. Geslaagd en ze hebben genoten 

  o In augustus wordt er weer een kamp georganiseerd 

  o Robert dankt de jeugdcommissie en iedereen die meegeholpen heeft met de 

   clubkampioenschappen 

 

  Algemeen  
 

  Robert vraagt namens Gido dat, als men van de baan gaat en er niet meer op de baan 

  gespeeld wordt, men aan hem doorgeeft dat de lichten uit kunnen.  

 

  Rita Krijt heeft Jan Volmuller aangegeven dat Het Doornweerdje, een krantje met 

  wetenswaardigheden uit Doorwerth en omgeving, uitkomt. Door het jubileumjaar 

  worden er dit keer 25.000 stuks gedrukt. Jan is meteen naar Gert van duoshop gegaan 

  en heeft, nog net op tijd, een halve pagina over TV Duno is het krantje kunnen laten 

  plaatsen. Met dank aan Rita en aan Duo Shop die de advertentie heeft gesponsord. 

 

10.  Rondvraag 

  Geen vragen 

 

11.  Sluiting 

  Harry de Vries bedankt iedereen voor hun aanwezigheid   
  

  

    


