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Aanwezig: Jaap Dompeling, Eric Schimmel, Henny Woldman, Rina Roede Annet ’t Lam, Mark 

van der Velde, Henno ter Hoor, Simon van der Sluijs, Hanneke Noordhof, Adrie Minnaard 

(zoon is lid), Esther Rodenburg, Michel Boot, Michiel Hazeveld, Nathan Pluijter, Marjolein 

Keulen, Joris Witte, Ellen Bijlsma, Ilse Hendriksen. 

 

Afwezig met kennisgeving: Ulco Smits, Karin Smits-Rijnveld, Erik Timmer, Douwe Postma, 

Susan Postma, Harry Gernaat en Eefje Drenth.  

 

1. Opening 

Voorzitter Esther opent de jaarvergadering. TIOL bestaat dit jaar 110 jaar 1909-2019!  

 

2. Mededelingen 

• Bij de Poiesz-actie zijn we helaas uitgeloot 

• Voor NL Doet! Op 16 maart a.s. hebben €400 ontvangen van het Oranjefonds 

• In het voorjaar gaan we onderhoud plegen, schilderwerk en het vervangen van 2 ruiten 

voor veiligheidsglas; uitgevoerd door Siep Nienhuis.  

• De loopgroep maakt gebruik van de Serre als begin- en eindpunt van hun trainingen. Er is 

een proefperiode afgesproken tot juli 2019. De loopgroep is er op maandag en 

dinsdagavond (18.30- 21.00 uur) en vrijdagochtend (8.30-10.00). 

• De nieuwe passen zijn er, nu voor 2 jaar. Dit betekent dat er geen jaartal en speelsterkte 

meer op vermeld staan. Dit is wel even een gedoe als binnen deze twee jaar wordt 

opgezegd, want aan- en afmelding voor de ingang van de Serre moeten handmatig 

worden ingesteld.  

• Het afgelopen jaar is een nieuwe boiler geplaatst.  

• De Kiestrabeker staat niet op de agenda. De beker is momenteel in bezit van Esther 

Rodenburg en zij houdt ‘m nog een jaar.  

• Voor de organisatie van het Pinkstertoernooi is Simon van der Sluijs voor de laatste keer. 

De commissie kan er wel 2 mensen bij hebben! (Inmiddels heeft Susanne Kooistra zich 

gemeld). Simon houdt een geweldig, wervend praatje en Esther stelt voor gebruik te 

maken van de andere 11 Westerkwartierse verenigingen.  

 

3. Ingekomen stukken 

Mail van de kascommissie  

 

4. Vaststelling agenda 

Geen toevoegingen 
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5. Vaststellen verslag Jaarvergadering 13 februari 2018 

Over de gebruikersovereenkomst met de gemeente: die is er nog steeds niet. Verder 

geen wijzigingen.  

 

6. Financieel jaarverslag 2018 

Er is een nieuw financieel verslag gemaakt, nadat in de eerste versie een fout was 

gevonden. Het heeft geen gevolgen voor de eindtotalen. Alleen invloed op balansposten 

en grootboekrekeningen. In 2018 is verlies geleden. Voornamelijk door tegenvallende 

contributie inkomsten. Om onze doelen te kunnen halen en een positief resultaat te 

behalen is een contributieverhoging nodig. Voorgesteld wordt om de contributie alleen 

voor senioren te verhogen met €10,-/jaar om junioren niet af te schrikken.  Bovendien 

wordt voorgesteld om de contributie te verhogen met €5,-/jaar extra voor leden zonder 

automatische incasso om zodoende te motiveren dat meer leden automatisch gaan 

betalen. De vergadering gaat akkoord.  

 

Vragen?  

Henno: vraagt naar de keuze van ‘voorzieningen’ in plaats van ’algemene reserve’? 

Voorziening liggen meer vast dan algemene reserve. Michel ligt toe dat de reserveringen 

een vast karakter zouden moeten hebben en dat er geen fiscale reden is om het als vrij 

vermogen aan te merken, maar heeft geen bezwaar tegen het gebruiken van de term 

‘algemene reserve’.  

Simon: de omzet is enorm gedaald; er zijn minder leden dan aangenomen, dus er is €6500 

minder aan inkosten contributie. Oorzaak is deels een fout in de migratie van het oude 

naar het nieuwe systeem. 

 

De vergadering is akkoord met het verlenen van decharge aan de penningmeester voor 

de boekhouding over 2018 

 

7. Kascommissie 2018 

Bevindingen van de kascommissie André van der Wal en Ulco Smits, per mail gekomen; zij 

zijn allebei niet aanwezig tijdens de vergadering. Per mail stellen zij voor de 

penningmeester decharge te verlenen voor het verenigingsjaar 2018.  

Voor de kascommissie in 2019 blijft Ulco Smits aan en treedt Henno ter Hoor toe.  

 

8. Jaarverslagen 

Er worden korte mededelingen gedaan door de verschillende commissieleden.  

 

9. Begroting 2019 
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10.  Vaststellen contributie 2019 en 2020   

In de afgelopen jaren heeft het bestuur steeds kunnen besluiten geen 

contributieverhoging in te voeren. Gezien de noodzaak van onderhoud aan de Serre, 

zoals de kleedkamers, het schilderwerk en het vervangen van ruiten voor veiliger glas, is 

het noodzakelijk de contributie te verhogen met €10,00 met ingang van het jaar 2020. 

De ledenvergadering stemt hier mee in.  

 

11.  Bestuursverkiezing 

Aftredend bestuursleden: 

• Ilse Hendriksen, secretaris. Na 8 (?) jaren grote inzet en enthousiasme wordt Ilse 

namens de leden en het bestuur heel hartelijk bedankt voor alle werkzaamheden en 

grote betrokkenheid bij TIOL.  

We zoeken een nieuwe secretaris! Wil je meer informatie of lijkt het je wat dan kan 

je mailen naar info@tiol.nl of bellen met Ilse (06-14170911) of Esther (06-46082111).  

• Joris Witte, competitieleider, gaat uit het bestuur maar blijft wel competitieleider.  

 

12.  Rondvraag 

Vader Minnaard (van Liebe?) meldt dat hij enthousiast is over de activiteiten van de 

jeugdcommissie. Waarvoor dank! 

 

13.  Sluiting  

Even na 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering en drinken we een borrel ter 

afsluiting van de avond.  

 

mailto:info@tiol.nl

