Verslag ALV – Tennisclub TOEG
Op woensdag 7 februari 2018 heeft de jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaatsgevonden. De vergadering werd goed bezocht en tenminste 42 leden
hebben de presentielijst getekend.
De voorzitter opende de vergadering met de mededeling dat het bestuur zeer dringend op zoek is
naar een voorzitter van de technische commissie en vrijwilligers voor de jeugdcommissie. Met
name een voorzitter van de technische commissie is noodzakelijk voor de continuering van de
competitie en de jaarlijkse toernooien. Hij vraagt de aanwezigen hierover na te denken.
Vervolgens werd overgaan tot de behandeling van de agenda.
Op de agenda stond in de eerste plaats het jaarverslag 2017. Dat jaar kon met een positief
resultaat worden afgesloten. Dit was te danken aan het feit dat het ledenbestand per saldo
redelijk constant is gebleven en de kosten - en in het bijzonder de onderhoudskosten - laag zijn
gebleven, door veel in eigen beheer uit te voeren. Daarnaast heeft TOEG voor het groot
onderhoud van de opstallen een subsidie van de gemeente gekregen; inmiddels zijn de
werkzaamheden gestart. Het positieve resultaat zal deels worden aangewend als reservering voor
het 100-jarig bestaan van TOEG en voor groot onderhoud c.q. afschrijvingen. Het overige zal
worden toegevoegd aan het eigen vermogen. Het positieve resultaat was ook reden om de
contributie voor 2018 niet te verhogen. Bij de vaststelling van de begroting voor 2018 zijn de
cijfers van 2017 als uitgangspunt genomen. Er werden geen nieuwe investeringen voorzien voor
2018.
Het bestuur deed vervolgens melding van een aantal recente ontwikkelingen binnen de
tennissport. De KNLTB is aan het professionaliseren en moderniseren. Er worden nieuwe
competitievormen ontwikkeld en nieuwe wedstrijdregels toegepast. Dit alles om het
wedstrijdtennis aantrekkelijker te maken. Voorts heeft de KNLTB een ledeninformatiesysteem
ontwikkeld waarmee er allerlei zaken binnen de club kunnen worden geregeld: de zogenaamde
KNLTB.club. Sommige onderdelen worden de verenigingen verplicht voorgeschreven en andere
onderdelen zijn optioneel. Het afgelopen jaar zijn vooral de penningmeester en de
ledenadministratie hiermee bezig geweest. Een van de zichtbare resultaten is het nieuwe
afhangbord. Het komende jaar zal het bestuur besluiten of ook andere onderdelen van de
KNLTB.club worden overgenomen.
Een andere belangrijke ontwikkeling in het afgelopen jaar was het tot stand brengen van een veilig
sportklimaat. Daartoe heeft het bestuur allerlei maatregelen genomen, zoals vermeld op de
website. Een van de maatregelen was het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon (VCP) in
de persoon van Caroline Lievaart. Zij heeft zich tijdens de ALV aan de leden voorgesteld.
Tijdens de ALV werd door de voorzitter de organisatieprijs uitgereikt aan Ineke Lagarde en
Frouwke Strieder voor hun inspanningen met betrekking tot de ledenadministratie. Juist door de
overgang naar het nieuwe KNLTB-systeem vergde dat extra werk en organisatie.
De voorzitter sloot de vergadering met dankzegging aan alle aanwezigen.

