
1 
 

Verslag Algemene Ledenvergadering TIOL op 27 Februari 2020 

 

Aanwezig: Henno ten Hoor, Ulco Smits, Henny Woldman, Ronald Wieringa, Nathan Pluijter, 

Marjolein Keulen, Michiel Hazeveld, Esther Rodenburg (voorzitter), Jaap Dompeling, Guido 

Wisselink, Rene Bakker, Rina Roede, Ellen Bijlsma, Ilse Hendriksen, Erwin van Kemenade, 

Mark v.d. Velde, Michel Boot (penningmeester), Jeroen Bastiaan (secretaris) 

 

Afwezig m.k.: Sjoerd v.d. Molen 

 

1. Opening; Voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 20.00 uur.  
 

2. Mededelingen 
 

a. Ilse is als secretaris vervangen door Jeroen; vergadering is akkoord. 
b. NLDoet! staat gepland op zaterdag 14 maart, daarvoor is vergoeding ontvangen door 

het Oranjefonds. 
c. KNLTB club analytics beschikbaar geeft inzage in statistieken rondom leden 
d. TIOL jaarplanning wordt besproken; er zijn nog enkele aanpassingen nodig m.b.t. de 

jeugd toss avonden, deze info volgt. Verder akkoord.  
e. Bestuur deelt mee dat het van zins om als TIOL deel te nemen aan lokaal 

sportakkoord om samenwerking met andere sportclubs te bevorderen.   
 

3. Ingekomen stukken 
a. Er zijn geen ingekomen stukken m.b.t. de ALV van vanovond. 

 
4. Vaststelling agenda 

a. Akkoord (secretaris meldt dat bijlage 3 en 4 niet bestaan, was kopieer foutje) 
 

5. Vaststellen verslag Jaarvergadering 26 februari 2019 
Het verslag is te lezen in bijlage 1 

• Verslag is akkoord en vastgesteld 

• Vraag over de status loopgroep: Loopgroep Zuidhorn heeft besloten om naar de 
fysiotherapie aan de Hooiweg te gaan. 

 
6. Financieel jaarverslag 2019  

Het verslag is te lezen in bijlage 2  

• Staan wat meer balans posten op, verder geen veranderingen. 

• Post debiteuren is hoger dan vorig jaar 

• Tevredenheid over resultaat van 2K Euro winst, mooi positief tov budget 

• Uitlenen Serre is nieuw en draagt bij aan resultaat 

• Verhoogde contributie heeft ook  bijgedragen aan positief resultaat 

• Vraag over competitiebijdrage/kosten zoals gemeld in financieel jaarverslag; 
Penningmeester antwoord dat de kosten voor de centrale organisatie c.q. ledenbijdrage 
omlaag is gegaan. 

• Vraag m.b.t. opbrengsten en kosten Pinkstertoernooi, is het niet beter om dit apart te  
rapporteren? Je kunt het netto effect nu niet goed zien. Penningmeester antwoord dat hij 
volgend jaar bij het financieel jaarverslag dit apart zal benoemen. 

 
7. Kascommissie 2019 
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• Bevindingen van de kascommissie (Henno en Ulco): boeken zijn gecontroleerd, makkelijk van 
opzet, steekproef uitgevoerd, geen afwijkingen gevonden. Wel merkt de kascommissie op dat 
de debiteurenpost al jaren punt van zorg is, ze roepen bestuur op om op te treden bij niet 
betalende leden. Penningmeester geeft dat er een vaste routine geldt voor de communicatie 
richting niet betalende leden, namelijk eerst nogmaals mailen, dan een echte brief, en tot slot 
bellen. Uit de vergadering wordt geopperd een incassobedrijf in te schakelen (no cure, no pay).  
Erwin geeft aan ervaring te hebben met mensen die hun betaalverplichting slecht nakomen en 
biedt zijn hulp aan aan de penningmeester die dat met dank aanvaard. De leden van de 
kascommissie merken op dat de afleverbonnen niet altijd corresponderen met de facturen; het 
totaalbedrag aan afleverbonnen blijkt in de praktijk hoger dan het totaal bedrag aan facturen.  
Hoewel dat in eerste instantie positief lijkt, blijkt hier wel uit dat de administratie niet 
helemaal sluitend is. Uit de vergadering wordt geopperd of er misschien een vaste korting 
gemist is. Volgens Henno is dat niet zo. Dit verschil moet wel worden onderzocht; Henno en 
Michel gaan er naar kijken. De te verwachten kantineomzet (aantal consumpties maal de 
stuksprijs) is hoger dan feitelijk kantineomzet; een negatief verschil van 3K Euro. Dat 
suggereert dat niet alle genuttigde consumpties worden afgerekend. De kascommissie stelt 
voor om een kassasysteem te installeren om beter te kunnen traceren/administreren waar de 
aantallen blijven. De kascommissie spreekt tot slot uit dat ze erg tevreden is over het werk van 
de penningmeester. Op basis van het verslag van de kascommissie verleent de vergadering het 
bestuur decharge.  

• Benoeming nieuw lid kascommissie 2020; Ulco is 3 achtereenvolgende jaren lid van de 
kascommissie geweest en stopt er mee. Erwin biedt aan om Ulco te vervangen, de vergadering 
is daarmee akkoord. Henno geeft aan nog wel lid van de kascommissie te willen blijven maar 
meldt voor de volledigheid aan de vergadering dat hij een dubbele pet op heeft; als 
kantinecommissie-lid en kascommissie-lid. De vergadering heeft daartegen geen bezwaar.  
 

8. Jaarverslagen 
Jaarverslagen van bestuur en commissies: 

• Samenstelling bestuur en ontwikkelingen – Esther Rodenburg; geen vragen/opmerkingen. 

• Ledenadministratie – Ellen Bijlsma; geen vragen / opmerkingen 

• Recreatiecommissie – Miranda de Gier; leden van de commissie schuiven roulerend aan in 
bestuur, geen vragen of opmerkingen 

• Jeugdcommissie – Michiel Hazeveld, Guido en Michiel voor het laatst als jeugdcommissie 
aanwezig (4-5 jaar gedaan). Erwin en Rene nemen stokje over. Geen vragen of opmerkingen 
mbt inhoud verslag. Vraag vanuit jeugdcommissie: moet commissie deel uitmaken van 
bestuur? Maakt bestuur wel groot. Voorzitter antwoord dat deelname aan het bestuur wel 
onderdeel is van het beleid maar dat de invulling daarvan flexibel is. Wellicht is beleid niet 
helemaal duidelijk. Voorzitter stelt voor om het beleid duidelijker te maken in de 
communicatie.  

• Technische Commissie – Joris de Witte, vraag: er zijn komend voorjaarsseizoen 5 
competitieteams op vrijdagavond bezig dus is er geen vrije baan meer voor recreanten en 
activiteiten voor de jeugd, deze situatie geldt ook voor de zaterdag. Voorzitter geeft aan dat dit 
tevoren met Joris is afgestemd. Wellicht idee om apart competitieoverzicht op te stellen naast 
jaarplanning.  

• Technisch Beheer – Andries Ruiter; Jaap geeft toelichting op de slechte staat van de huidige 
thermostaat, deze is niet goed, blijft vaak hangen ‘s nachts en dat kost veel gas en dus geld. Er 
is een tweedehands gevonden en wordt binnenkort geïnstalleerd. Indien deze niet werkt, dan 
toch nieuwe nodig. De technische commissie vraagt aandacht voor de rotzooi in het 
voorraadhok, er staat te veel troep voor de ketel en je kunt er niet bij. De kantinecommissie 
heeft de opmerking van Jaap gehoord en zal nadenken over een oplossing. 
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• Baanonderhoud - Nathan Pluijter, alle teamcaptains hebben nu gereageerd en nu kan er een 
schema worden afgesproken en opgesteld. Opmerking uit de vergadering: er is moet meer 
aandacht zijn voor onkruidbestrijding, dat is niet meer bij te houden voor de kleine groep, met 
name langs de randen van de banen. Er is weliswaar het afgelopen jaar door Kok-Dekker 4x 
met kokend water langs de randen gespoten/gesproeid maar niet op de baan zelf. Dat heeft 
dus aandacht nodig van de eigen onderhoud. Nathan geeft aan dat dit onderdeel vormt van de 
onderhoudsinstructie die besproken gaat worden met de teamcaptains. Voorzitter meldt dat 
TIOL in gesprek met andere 11 tennisclubs binnen het Westerkwartier onderzoek doet naar de 
mogelijkheden van een gezamenlijke groundsman (gesubsidieerde baan?) voor dit doel. 

• Kantinecommissie – Marjolein Keulen. Vraag vanuit de vergadering: is de hoger kantineomzet 
door meer consumptie of door hoger stuksprijs? Antwoord Marjolein: Met name door hogere 
stuksprijs . 

• Sponsorcommissie – vanaf 2020 ingevuld. 7 februari ambitieavond gehouden. Opbrengst is dat 
er een commissie opgezet is bestaande uit 4 leden die hier verder inhoud aan gaan geven. 
Verder is er een club van 50 opgezet, deze bestaat 16 deelnemers op dit moment. Vraag uit de 
vergadering: kunnen de 3D animaties zoals die gepresenteerd zijn tijdens de ambitieavond op 
7 februari ook geplaatst worden op de website van TIOL? Ilse gaat dat onderzoeken. 

 
9. Begroting 2020 

• Penningmeester stelt voor om de opbrengsten uit sponsoring apart in de reservering te 
zetten zodat duidelijk is wat er besteed kan worden aan de ambitieplannen. Verder stelt de 
penningmeester voor om de te financieren ambitieplannen mee te nemen in de begroting 
van 2021. Bedoeling is eerst sparen dan uitgeven. Mogelijkheden tot financiering kan worden 
onderzocht, indien daar op enig moment concreet behoefte aan is. 

 
10. Vaststellen contributie 2020   

• De contributie blijft zoals afgelopen jaar, dus ongewijzigd. Feitelijk was de verhoging die 
bedoeld was voor 2020 al ingevoerd per 1-1-2019. We zitten t.o.v. tennisclubs in de 
omgeving gemiddeld goed. Contributie heeft jaren de inflatie gevolgd en werd elk jaar een 
beetje verhoogd. De laatste 2 jaar wordt er gewerkt met een rond bedrag en wordt dat 
verhoogd eens in de zoveel tijd. Voorstel vanuit de vergadering om elk jaar 2 euro er bij te 
doen ipv 10 euro 1x in 5 jaar, dat is gelijk zo’n grote stap. Voorzitter geeft aan dat het 
bestuur dat in overweging zal nemen. Algemeen geldt: een contributieverhoging moet 4 
weken voor het einde van het lopende jaar gecommuniceerd worden naar de leden. De 
begroting voor 2020 blijkt qua contributie niet helemaal te kloppen (iets te laag), 
penningmeester zal begroting corrigeren met 10 euro verhoging voor senioren.  

 
11. Bestuursverkiezing 

Aftredend bestuursleden; 

• Jeugdcommissie: Michiel en Guido worden bedankt voor hun bijdrage van de afgelopen 4-5 
jaar en dat ze het jeugdgebeuren op de kaart hebben gezet. Erwin en Rene nemen het 
stokje over; de vergadering wenst hen veel succes bij deze mooie taak. 

 
12.  Kiestrabeker: de voorzitter maakt bekend dat de Kiestrabeker deze keer gaat naar iemand die 

zich onwijs heeft ingezet en nog steeds inzet voor de club en van alles regelt een manusje van 
alles: Nathan! 

 
13.  Rondvraag 

 

a. Nathan: omzet briefjes met turflijstje zijn eindeloos, waarom wordt niet diezelfde 
avond meteen afgerekend, zo gaat er omzet verloren. Mensen op aanspreken. 
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b. Reina geeft aan dat er mogelijk een kassasysteem beschikbaar komt van het 
Zonnehuis; Henno en Reina gaan er naar kijken. 

c. Henny: actie met koek starten levert ook sponsorgeld op, gaat sponsorcie daar wat 
mee doen? Nathan antwoord: Ja is onderdeel van plan, cie is daar van op de hoogte. 
Misschien wel combineren met NLDoet! 

 
14.  Sluiting; Voorzitter bedankt commissieleden voor hun jaarverslag en de vergadering voor hun 

aanwezigheid en sluit de vergadering tegen de klok van 10’en.  

 

 


