NOTULEN ALV 2022

19 September 2022 19:30 uur De Akkers
Notulen ALV:
Aanwezig
Bestuur
Leden
Afmelding

Jan Zuur, Wadse Temme, Inge Hordijk, Patrick Hankel
Pim Advocaat, Mark Hankel, Arnoud Hofman, Sander Derkx, Sjoerd Spoelstra, Peter Langen,
Machteld Rosema, Anna Hankel, Sabine Rosema, Wim van der Zwan, Benjamin Latona, Peter
Derkx, Ibrahim Qoraishi, Reino Wijnsma, Bowe Koot
Christine Peterson, Jan Zwier, Anne van de Meer, Erwin Heijnen (ziek)

1. Opening (Jan)
a. Notulist is Patrick Hankel.
2. Agenda vaststellen (Jan)
Éen wijziging, 7ai  het veteranen toernooi heet Peter Langen Toernooi
3. Notulen 20210930 vaststellen (Jan)
Notulen van de ALV van 30 september 2021 worden zonder wijzigingen vastgesteld
4. Bestuurszaken (Jan)
a. Afscheid en nieuwe bestuurders
i. Wadse
Jan spreekt toe, Wadse is sinds zijn welkom/aantreden bij de club in het bestuur. Wadse
wordt hartelijk bedankt, hij ontvangt een bos bloemen, een mok met zijn gezicht erop
met een merci en sokken. Wadse bedankt voor de samenwerking, er is veel gebeurd,
Corona-periode, en de verhuizing naar de locatie in Heerenveen. Had gehoopt dat er
meer jeugd in Heerenveen was gekomen. Wadse gaat meer vrijetijd besteden aan het
ondersteunen van zijn eigen sportende kinderen.
ii. Christine (moet vastgesteld worden door het ALV)
Gevraagd wordt aan de aanwezige leden of ze akkoord zijn met de benoeming van
Christine als secretaris. Unaniem is ze benoemd.
b. Bedankje monteren nieuwe tafels
Sjoerd en Peter worden bedankt voor het in elkaar draaien van de tafels. Waren “zware
jongens”. De heren ontvangen een bloemetje.
c. Vaststellen nieuwe statuten (zie ook bijlage 2)
Wim en Reino hebben de laatste puntjes op “i” gezet. Ook vanuit een aantal leden in Steenwijk is
er de nodige input geweest, Jan bedankt iedereen daarvoor. De formele statuten zijn een
afgeleide van de NTTB model. Het is wel wat uitgedund, omdat er verscheidene artikelen niet van
toepassing zijn op onze vereniging. Gevraagd wordt of de aanwezige leden akkoord gaan. Onder
akkoord in wijziging van artikel lid, punt 3, dat het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Eén
niet stemmer, de rest heeft voor gestemd.
Vervolgens zullen de statuten worden vastgelegd bij de notaris. Wij kunnen, aldus Jan, via een
addendum (toevoeging/bijlage), die goedgekeurd is in de Algemene ledenvergadering, wijzigingen
doorvoeren. Er wordt gecheckt bij de notaris of dit zo kan.
d. Locaties
i. Heerenveen
Volgens Jan, neemt het aantal jeugd- en seniorenleden weer toe. Dat is mooi. Trainers
vragen aan de leden om toch meer te helpen bij het opruimen van de zaal. Ondanks
de corona-periode zijn de meesten lid gebleven. Op dit moment is er een lichte
toename. 8 Tafels passen in de zaal. De 3 extra tafels komen daarom goed van pas.
1. Strippenkaart-aanloop zal groter worden. Flinke discussie. Nu rijst de vraag of
onze huidige leden misschien het spelen onmogelijk wordt gemaakt door een
potentieel te groot aantal “strippenkaart-leden”. Bij de rondvraag komen we
hier op terug.
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ii. Joure
Patrick: Echt recreatief, weinig verandering in, zijn met 6 leden.
iii. Steenwijk
Inge: Ook met name recreatief, er zijn momenteel 9 senioren en 8 jeugdleden. Zij
hebben wel begeleiding nodig. Wel wat wisseling. Vorige ALV gevraagd, ondersteuning
voor de training. Peter heeft het overgenomen. Binnen de Steenwijkgroep is een groot
niveauverschil. Peter verzorgt nu de trainingen in Steenwijk in verband met
afwezigheid van Kosto. Peter wil echter niet in het donker naar Steenwijk rijden.
Zonder trainer kan er niets gedaan worden. Oproep is eigenlijk wie zal daar begeleider
kunnen zijn voor Peter. Wellicht een trainer / begeleider van buiten onze club. Er zal
reiskostenvergoeding betaald kunnen worden. Van 18.30-19.30 is de jeugdtraining.
Verder is er op 22 oktober een open (jeugd-)dag in Steenwijk, maar heeft weinig zin
als er geen trainer is. Er wordt nog een mail gestuurd naar de leden hierover.
e. Presentatie nieuwe sporttenue (Wadse)
Wadse vertelt, dat hij ook heeft geprobeerd een eigen shirt te ontwikkelen. Er is weinig keus in
de tafeltennismerken, en deze zijn maar kort leverbaar. Hij showt een model van Jako, welke
ook in damesmodel te krijgen is. Kan ook in dezelfde kleuren, trainingspak en verder. Jako is
langdurig leverbaar in. Verschillend opties hoe dit betaald kan worden door de leden.
(Sponsor, korting voor leden, een maandbedrag). Hier komt vanuit het bestuur nog een
vervolg op.
5. Financiën (Patrick)
a. Jaarrekening 2021-2022
Patrick geeft een toelichting op de cijfers. De vergelijking met 2020-2021 is lastig, omdat we toen
een aantal maanden hebben stilgelegen als gevolg van Corona. Er is een mooi resultaat van ruim
€ 1.300 behaald. Hierdoor is het mede mogelijk geworden om 3 nieuwe tafels aan te schaffen.
b. Kascommissieverslag (Reino/Erwin). Er zijn geen op of aanmerkingen namens de
kascommissie, alles zag er goed uit. Ook het saldo op de bankrekening komt overeen met de
bankrekening “online”. Reino treedt af als kascommissie lid en Sabine Rosema komt hiervoor
in de plaats.
c. Begroting 2022-2023 - Moet nog worden opgesteld
6. Wedstrijdzaken
a. Jeugdleiders (Anna/Peter)
Eén team geweest, ze hebben zich 4 wedstrijden voor het einde teruggetrokken. Nieuwe
seizoen begint een groepje table stars. Arko en Joël hebben de overstap gemaakt naar de
senioren competitie.
b. Seniorencompetitie (Wadse)
De voorjaarscompetitie hebben we, ondanks corona, weer uit kunnen spelen.
7. Vooruitkijken naar 2022-2023
a. Toernooien – Hiervoor zullen binnenkort data worden geprikt.
i. Peter Langen toernooi – najaar 2022
ii. Clubkampioenschappen – januari 2023
iii. Familie toernooi – mei 2023
b. Open dagen
i. Heerenveen 18 oktober 2022 (megasportdag) Willen mensen helpen op deze dag?
Aanmelden bij Arnoud of bij Inge.
ii. Steenwijk 22 oktober 2022 . Voor jong en oud, ’s middags van 13.00 tot 16.00 uur. Dit
jaar subsidie gekregen, waardoor er mooie extra dingen gedaan kunnen worden.
Reclame borden. Laatste zaterdag van de herfstvakantie. Ook hulp nodig! Oproep via de
mail.
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Commissies

c. Kantinecommissie (Wim / Sabyna).
Kantinedienst per team. Er komt een schema welk team wanneer verantwoordelijk is voor de
kantine.
d. Grote ClubActie
Wordt door Peter Derkx gezegd dat er veel en makkelijk geld mee te verdienen is. Patrick geeft
aan dat er altijd weinig animo is. Gaan sowieso wel de online verkoop opstarten.
e. Advertenties website  PR-commissie
f. (Co-) sponsoren  PR-commissie WIJ ZOEKEN MENSEN HIERVOOR
g. Jeugdcommissie  Mark, Inge, Arnoud, Anna, Arko
Arnoud doet verslag van de Jeugdcommissie, bijlage toevoegen
i. Tablestarscommissie. Anna en Arko kijken wat ze nog kunnen doen voor de jeugd in
Steenwijk (ivm school/werk lastig)
ii. Jeugdwervingscommissie, in Heerenveen worden er in de week van 26 september in
de omgeving van De Akkers flyers rond gebracht . (Mark, Sander, Wadse, Inge,
Wim)
h. Missende commissies
i. Ledenwervingscommissie Senioren flyeren in Joure
ii. PR-commissie WIJ ZOEKEN MENSEN HIERVOOR
8. W.v.t.t.k./rondvraag
- Reino: “Jullie zoeken toch nog een bestuurslid? Ik wil het wel proberen” – ALV is er mee eens dat
Reino in ons bestuur komt. Reino Wijnsma hartelijk welkom in het bestuur
- Strippenkaart. Wim: “donderdag trainingsavond, maar wordt er ook vrij gespeeld. Mensen zitten dan
op de bank die wilden trainen. Op de achtergrond getik hoor, waardoor uitleg moeilijk te verstaan is.
Ik vind dat tijdens trainingsavond (20.00-21.00 uur) er alleen vrij gespeeld mag worden, als daar tafels
beschikbaar zijn. Maandag is de vrij-speelavond”. Jan geeft aan om dit in de huisregels op nemen.
Blijft lastig. Daarom wordt er een aantal vragen voorgelegd waarover gestemd wordt.
- Prijs vastgesteld op € 4,-- per stuk en wordt per 5 strippen uitgegeven/verkocht.

Vraag 1: Staan wij toe dat mensen die lid zijn bij een andere vereniging bij ons mee mogen spelen/trainen
Toelaten buitenspelers 14
Tegen
3
Onthoud van stemmen 1
Vraag 2: Staan wij toe dat deze mensen in het seizoen (sep t/m apr) mee mogen spelen/trainen?
Wie is voor “in het seizoen toelaten (september - april)
Voor
0
Tegen
16
Onthouden
2
Vraag 3: Staan wij toe dat deze mensen buiten het seizoen (mei t/m aug), mét een strippenkaart, mee mogen
spelen/trainen?
Voor
15
Tegen
0
Onthouding
3
Sluiting
Jan bedankt iedereen voor zijn inbreng
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Bijlage 1 Competitie indeling
Team

Teamleden

Klasse
Steven
Pieter

team 1

Sander

Hans

Arnoud

Wadse

1e noordelijke

team 2

Reino

Erwin

Christine

team 3

Jan Zwier

Jan Zuur

Eddy

Ibrahim

team 4

Peter

Arko

Pim

Joël

team 5

Sjoerd

Tryntsje

Machteld Patrick

4e klasse

Jeugd 1

Lara Su

Levi

Zihan

Tablestars

2e klasse
Wieger

Jochem

Anne

3e klasse
4e klasse

Bijlage 2 Schema van aftreden-na de Algemene ledenvergadering van 19 september 2022
Bestuurslid

Functie

Jaar van aftreden

Jan

Voorzitter

2023

Patrick

Penningmeester

2024

Inge

Bestuurslid

2025

Christine

Secretaris

2026

Reino

Bestuurslid

2026
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