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N.T.C. De Wiltsangh 
  

  

  

  

Algemene ledenvergadering d.d. 13 maart 2017  

  

  

Aanwezig bestuur  : Rob Buis (voorzitter), Stephan van de Veen (penningmeester),     

   Corina Methorst-van de Pol (secretaris), Rob Moerer   

Aanwezige leden  : 42 leden (excl. bestuur)  

 Annedien van Ouwendorp, Hans Grit, Ton Kuijper, Henk van Diggelen,  

 Thea Alkema, Debby Ollebek, Ans vd Nagel, Jos Joosse, Frans Joosse,  

 Roel Lubberts, Rob de Jong, Wil de Jager, Carolien Beek,  

 Annekee van de Woude, Marti Koopman, Cornelia Peters,  

 Hetty vd Schootbrugge, Esther Boas, Erik Nijboer, Joop Mazier,  

 Martin Schaaij, Monique Hulscher, Rob Krijn, Wim Schreuder,  

 Erik Schaaij, Geerlings, Louise vd Horst, Els Blanker, Margo Plakke,  

 Gerard Couprie, Jaap Voogt, Rian Bongers, Jan Kamp,  

 Kees van Egmond, Roy Bos, Lies Bos, Annie Smale, Henk de Vries,  

 Nienke van Bekkum, Henk Buitenhuis, Michel Lammens,  

 Jacco Methorst  

   

Afwezig met afmelding : 35 leden hebben zich afgemeld  

Mark Engels, Paul Koreman, Kees de Groot, Ad Goedvriend,  

Wil van der Lee, Gert Bartelink, Harriëtte Debets, Marriët de Zwaan,  

Gonneke van ’t Slot, Simon van ’t Slot, Henk van de Streek,  

Annie van de Streek, Hans Bijlstra, Henny Mosterd, Goke van ’t Hof,  

Frits Diepenbroek, Ineke de Man, Dick de Man, Margreeth Elffers,  

Huub Schalkwijk, Jannie Schalkwijk, Hanneke van Olst, Margriet 

Groeneveld, Juliette Groeneveld, Edwin Zwart,  
Aly Theunissen, Fred Pieterson, Jan Fraanje, Jolanda Smink,  

Monique Buiter, Rianne van de Schootbrugge, Irma van Ommen,  

Henk Nieuwdorp, Irene van Lobberegt, Sander Joosse   

Voorzitter   :  Rob Buis    

Notulist  : Corina Methorst-van de Pol  

________________________________________________________________________________  

1.  Opening  

  

De voorzitter opent deze ALV om 20.00 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Vanwege het aantal aanwezigen zijn we wettelijk vertegenwoordigd.   
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2.  Ingekomen stukken   

  

De voorzitter geeft aan dat er twee ingebrachte stukken zijn, te weten:  

- huishoudelijk reglement  

- LET-verlichting  

  

Beide onderwerpen komen later in de vergadering aan bod.   

  

3.  Goedkeuring notulen d.d. 6 maart 2016  

  

De voorzitter loopt alle pagina’s van de notulen stuk voor stuk door met de vraag of er nog 

vragen cq. opmerkingen zijn.   

  

Frans Joosse geeft aan dat er tijdens de vorige ALV is gesproken over het wellicht opnieuw 

afsluiten van de lening ivm het verkrijgen van een lagere rente. De penningmeester antwoordt 

daarop dat het voordeel voor een nieuwe rentevast periode minimaal was. Tevens moest dan 

beoordeelt worden of we überhaupt de lening weer zouden krijgen. Dit in verband met 

verscherpte eisen van de bank. Daarom hebben we dat niet gedaan. Daarop reageerde Frans 

Joosse of het verstandig is om vervroegd af te lossen. Daarop antwoordt de penningmeester 

dat er geld beschikbaar moet blijven voor toekomstig onderhoud.  

  

Voor het overige wordt de notulen vastgesteld.  

  

4.  Wijzigingsvoorstel Huishoudelijk Reglement   

  

Dankzij de bemoeienis van Rob de Jong, waarvoor onze dank, is het Huishoudelijk 

Reglement aangepast en inmiddels op de website geplaatst.  

Rob de Jong geeft een toelichting op zijn voorstel van destijds. Kortheidshalve verwijst het 

bestuur naar de bijlage van deze notulen.  

  

Het Reglement wordt ter stemming gebracht en alle aanwezigen gaan akkoord zodat het 

voorstel wordt aangenomen.   

  

5.  Toelichting en vaststelling jaarrekening 2016  

  

Frans Joosse vraagt of de subsidie inkomsten en ecotaks al op het bedrag in mindering zijn 

gebracht. De penningmeester geeft aan dat dit inderdaad het geval is.   

  

Frans Joosse heeft een vraag over de WOZ-kosten.  

Daarop merkt Rob de Jong op dat er in het verleden wel eens een hogere WOZ-waarde werd 

bepaald omdat de Gemeente ervan uitging dat er toilet en kranen in de hal aanwezig zouden 

zijn. Toen de Gemeente had vernomen dat deze niet aanwezig zijn in de hal, werd de 

WOZwaarde per direct naar beneden toe bijgesteld.  
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6.  Verslag Kascommissie en decharge van het bestuur  

  

De Kascommissie (bestaande uit Henk van Diggelen en Rob Krijn) hebben samen met de 

penningmeester de jaarrekening 2016 bekeken. Rob Krijn leest een verklaring voor. De tekst 

van de verklaring wordt achter deze notulen gevoegd.  

  

De aanwezigen tijdens de ALV verlenen decharge.    

  

  

  

7.  Benoeming leden Kascommissie 2017  

  

Voor het derde achtereenvolgende jaar zullen Rob Krijn en Henk van Diggelen de 

Kascommissie  

  

Martin van Schaaij is reserve.  

  

8.  Toelichting en vaststelling begroting 2017 en vaststelling contributie 2018  

  

De voorzitter stelt voor om ondanks de mooie cijfers toch een verhoging voor te stellen, 

derhalve € 3,-.   

  

9.  Leden van de diverse commissies  

  

We hebben naar aanleiding van de vacatures weer veel mensen mogen verwelkomen in 

diverse commissies, waarvoor dank.  

  

Aftreders  

  

Kantinecommissie  

Henk Kalle  

  

Jeugdcommissie  

Brigitte Lammens  

  

Lief & Leed   

Sabina Frens   

  

Toetreders  

  

Jeugdcommissie  

Annedien Ouwendorp  

  

Kantinecommissie  

Debby Ollebek  
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Rob Krijn geeft aan graag deel te nemen aan de Sponsor & PR-commissie.  

  

10. Voorstellen en mededelingen van het Bestuur  

  

De voorzitter geeft aan dat ruim een half jaar geleden door 3 bestuursleden (Corina Methorst,  

Rob Buis en Rob Moerer) is aangegeven na respectievelijk 7, 6 en 5 jaar de 

bestuurswerkzaamheden te beëindigen. Gelukkig hebben zich 4 nieuwe bestuursleden 

aangediend: Ton Kuijpers, Hend van de Horst, Jan Kamp en Hans Grit.   

  

De voorzitter toont het organigram, welke is bijgesloten bij deze notulen.  

  

Het nieuwe bestuur wordt voorgesteld en aan de aanwezigen wordt gevraagd of zij het 

vertrouwen in dit nieuwe bestuur uitspreken. Onder luid applaus wordt hier unaniem mee 

ingestemd.   

  

11. Rondvraag   

  

Door Rob Krijn (mede namens Frans Joosse en Jan Fraanje) is verzocht om een korte 

presentatie te geven gegeven over zonnepanelen op de tennishal en LET-verlichting.   

  

Peter Geerlings vraagt of er een presentatie kan komen over hoe de defibrilleerapparaat 

werkt.   

  

Jaap Voogt vraagt zich af of het  werkt het defibrilleerapparaat nog wel voldoende werkt. Het 

hangt hier inmiddels 10 jaar. Vanuit de aanwezigen wordt verteld dat het systeem wordt 

gehuurd en Thea Alkema weet te vertellen dat in oktober het apparaat weer gecontroleerd is.  

  

Jacco Methorst geeft aan dat het initiatief van Stephan om een document te maken voor leden 

die een toernooi organiseren zodat de gemaakte kosten inzichtelijk kunnen worden gemaakt 

zeer waardeert.  

  

Gerard Couprie vraagt of het met het nieuwe kassasysteem mogelijk is om met de nieuwe 

KNLTB-pas te betalen. Antwoord is nee.  

  

12.  Sluiting  

  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.   


