Notulen
Algemene Ledenvergadering 2020
Zaterdag 28 augustus 2021
Aanvang 16.30 uur
Aanwezig: Zie bijlage.
Afwezig met kennisgeving: Zie bijlage.

1. Opening
De voorzitter René Snijders opent de vergadering om 17.30 uur. René stelt vast dat het vereiste
ledental voor het nemen van besluiten niet aanwezig is. De voorzitter sluit de vergadering. De
vergadering wordt opnieuw geopend om 17.45 uur.
Dit jaar hebben we geprobeerd de algemene ledenvergadering in een iets ander jasje te steken,
namelijk vooraf een toernooitje, vervolgens de algemene ledenvergadering en met als afsluiter een
barbecue. Helaas was hier weinig tot geen animo voor. Volgend jaar gaan we weer naar de
traditionele invulling.
Deze algemene ledenvergadering is sowieso later dan normaal vanwege corona. Betreft een
bijzonder jaar, veel maatregelen getroffen. Leo heeft hier als verenigingsmanager een belangrijke rol
ingespeeld. Maikel was binnen het bestuur de coördinator. We zijn de coronaperiode als club goed
doorgekomen maar helaas moesten wij ook enkele maanden de kantine sluiten en kon Bianca niet
werken.
De voorzitter verwelkomt iedereen en een extra welkom voor het erelid Leo Rondhuis die aanwezig
is. Ook wil hij even stilstaan bij het overlijden van oud-voorzitter en erelid Leo Peters en het
plotselinge overlijden van Rob Segerink. Er wordt even een korte stilte ingelast.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen ledenvergadering 4 februari 2020
De notulen van de ledenvergadering van 4 februari 2020 zijn ook dit jaar gezamenlijk met de agenda
en commissie verslagen in een “boekwerk” opgenomen. Dit boekwerk is onder iedere aanwezige
verspreid. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen. Deze worden dan ook vastgesteld.

4. Financieel verslag van de penningmeester
René geeft het woord aan Maikel. De cijfers zijn toegelicht door de penningmeester, bij vragen kan
er contact worden opgenomen met Maikel van Benthem.
Corona heeft voor het financiële gedeelte grote impact gehad. Het grootste gedeelte van 2020 is de
kantine dicht geweest. De omzet zit dan ook op de helft van de begrote omzet. We hebben een
eenmalige tegemoetkoming gekregen voor de vaste lasten. Doordat wij medewerkers in dienst
hebben, hadden wij ook recht op de NOW-regeling. Uiteindelijk hebben we het jaar afgesloten met
een positief resultaat.
Corona heeft ook een voordeel opgeleverd, namelijk de tijdelijke abonnementen en nieuwe leden.
Dit heeft geleid tot aanwas in senioren. De jeugdleden zijn de afgelopen jaren flink gedaald, hier zit
inmiddels weer een stijgende lijn in. Het totaalaantal leden op dit moment is 853.
Kosten zitten op een laag strak niveau. De lasten in 2020 zijn laag voor het onderhoud en het
clubgebouw. Al met al zijn wij als vereniging zijn wij financieel supergezond.
Sponsorstichting
Het woord gaat over naar Leo Rondhuis, hij licht de cijfers toe van de sponsorstichting. Dit betreft
een aparte rechtspersoon. Leo Rondhuis schuift sinds een aantal jaren aan. Om transparant te zijn
tonen we dit toch, ondanks dat dit niet verplicht is. In 2020 zijn de sponsoren afgenomen, enkele
bedrijven konden de jaarlijkse nota niet betalen vanwege corona. Het grote scherm is door de
sponsorcommissie aangeschaft. Dit was de grootste kostenpost. In 2021 is het aantal sponsoren wel
weer toegekomen, zijn over het dipje van 2020 heen.

5. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestaat uit Rick Brouwer & Norbert Leus. Norbert Leus heeft de kascontrole van
Monique overgenomen, aangezien zij de boekhouding van de kantine op zich heeft genomen. Beide
heren zijn helaas verhinderd, voorzitter René leest hun verslag in de vergadering voor:
Op 23 augustus 2021 is de kascontrole uitgevoerd. Alle stukken waren aanwezig, alles was goed
gedocumenteerd. De stukken van de sponsorcommissie en de vereniging waren op tijd klaar en
konden tijdig worden doorgenomen. De kascommissie heeft vastgesteld dat de jaarrekening voldoet
aan de daaraan te stellen eisen. Alle bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven zijn voldoende
onderbouwd met bewijsstukken en cijfermatige toelichtingen zoals blijkt uit de door de
penningmeester samengestelde jaarrekening en zijn duidelijk uit de door hem gevoerde
administratie te herleiden. De kascommissie is dan ook van mening dat de jaarrekening een juiste
weergave geeft van het vermogen en het exploitatieresultaat. De kascommissie adviseert de
algemene ledenvergadering het financieel verslag over het boekjaar 2020 goed te keuren en in te
stemmen met dechargering van de penningmeester. Er luidt een applaus voor de kascommissie.

6. Aanstellen nieuw kascommissielid
Normaliter treedt Norbert Leus af, aangezien hij de vervanger was van Monique Bouwer.
Norbert leus heeft aangegeven dat wanneer een nieuw kascommissielid moeilijk te vinden is hij de
plek wel wil innemen voor 2 jaar. Gaan de leden hiermee akkoord? Alle leden stemmen hiermee in.
Ook Rick Blokhuis moet verplicht aftreden, hiervoor wordt nog een gegadigde gezocht. Maikel vraagt
of iemand hier interesse in heeft, wanneer dit zo is kan degene zich melden bij de penningmeester.

7. Verslag van de commissies
De commissieverslagen zijn gepubliceerd op de website. Er zijn geen vragen m.b.t. tot de verslagen.

8. Huldiging jubilarissen
In totaal worden er 15 leden gehuldigd voor het 25-jarig jubileum en 5 leden voor het 40-jarig
jubileum. De leden die gehuldigd worden i.v.m. hun 25-jaar lidmaatschap zijn:
Bart Blokhuis, Ria Loohuis, Martha Damink, Marcel Morsink, Mariette Schroder, Marietje Smellink,
Roel Westera, Johan Heerts, Bert Beckers, Theo Heuvels, Marja Niehof, Willy Roeleveld, Martin
Timmerman en Jose Zanderink.
De leden die gehuldigd worden i.v.m. hun 40-jarig lidmaatschap zijn:
Gerard Benerink, Gerda Bult-Lotgerink, Henk Floot, Gerard van Luijn en Harry Smit.
Zij worden door René gehuldigd met een boeket bloemen en ontvangen een persoonlijke
badhanddoek bedrukt met hun eigen voornaam en de tekst “25/40 jaar trouw lid TVD”. De
jubilarissen die niet aanwezig konden zijn kunnen de attentie en bloemenbon in de kantine afhalen
bij Bianca.

9. Bestuursverkiezingen
De eerste termijn van 4 jaar zit erop voor voorzitter René Snijders. Hij heeft zich wederom voor 4 jaar
beschikbaar gesteld. Er zijn geen tegenkandidaten bij Maikel van Benthem gemeld.
Maikel stelt voor om René opnieuw aan te stellen. Alle leden gaan hier unaniem mee akkoord.

10.Bestuursvoorstellen/Bestuursmededelingen
In de tussentijd zijn er enkele investeren/aanpassingen in en rondom het gebouw gedaan.
Dames douches aangepast, met NL doet het nodige aangepakt. Dimmers voor de led-lampen
aangepast. De borden van de sponsoren zijn weggehaald. Deze stellage was verrot. Hiervoor
is het grote scherm in de plaats gekomen. Kleine aanpassingen in de keuken, nieuwe kassa
volgt, deze is gebruiksvriendelijker zodat wij makkelijker vrijwilligers in kunnen zetten. Er zijn
meerdere ontwikkelingen. Zie hieronder:
Terras/overkapping
Er is een werkgroep aan de slag geweest om een voorstel te maken. Op het scherm wordt
een foto laten zien van het voorstel getoond. Leo legt het een ander uit. Dit voorstel komt op
de website te staan. Er is geen concrete planning voor de “verbouwing”. Het streven is om
dit voor het jubileumjaar te realiseren.
De leden vinden het voorstel er prachtig uitzien. We hebben de afgelopen 25 jaren veel
gebruik gemaakt van de huidige overkapping. We willen door de aanpassing een nieuwe fase
in gaan, alle materialen gaan lang mee en zijn duurzaam.
Henk floot geeft aan dat hij liever ziet dat het geld in het clubgebouw wordt geïnvesteerd
dan in een groot feest voor het jubileum.
50-jarig jubileum
In 2023 bestaat onze club 50 jaar. Henrike Kamphuis is benaderd als voorzitter voor deze
commissie en heeft hiermee ingestemd. Zij gaat deze commissie samenstellen met Leo en
René.
Technisch manager
Nieuw technisch manager Victor Markink aangenomen. Leo is naar 10 uur gegaan en de
andere 10 uur heeft Victor overgenomen. Vanaf 1 oktober willen wij hem graag een contract
geven voor onbepaalde tijd. Henk floot vraagt of beide partijen er tevreden mee zijn, Leo
geeft aan dat dit zo is.
Padel
Er is een enquête opgesteld en verstuurd voor Padel naar alle leden. Door middel van de
enquête krijgen wij meer inzicht in de wensen van onze leden en kunnen wij kijken of er
gedragenheid is binnen de club. De resultaten van de enquête worden t.z.t. gedeeld.
Tim Tellman vraagt of de gemeente hier niet iets in kan betekenen voor de leefbaarheid in
Denekamp, zodat er extra sporten bijkomen. René geeft aan dat we voor nu eerst willen
weten of er animo is onder de leden. Mocht dit zo zijn gaan wij dit zeker onderzoeken met
de gemeente.

11.Begroting 2021
Maikel presenteert de begroting. Er is voorzichtig begroot vanwege corona. Er wordt een klein
positief saldo verwacht in 2021.
Henk floot vraagt hoe lang de bijdrage van de gemeente nog doorloopt. Dit is tot 2030. Maikel
kijkt naar een systeem hoe we dit zelf kunnen opvangen. We moeten hier stapsgewijs naar toe
groeien, er moet een model voor gegenereerd worden.

12.Rondvraag
Er zijn geen enkele vragen vanuit de leden, wel heeft penningmeester Maikel van Benthem nog een
mededeling: hij stopt na dit jaar met het penningmeesterschap. Bij de volgende leden vergadering,
februari 2022 zal hij officieel aftreden als penningmeester. Hij heeft na lang wikken en wegen
besloten om te stoppen. Eerste oproep: weet je iemand die de ambitie heeft om penningmeester te
worden, geef dit dan aan.
Het is kortdag. Het financiële komt niet in het gedrang, dit kan hij tijdelijk voortzetten, bestuurlijke
zaken stopt hij per 1 februari mee.
Als we bestuur vinden wij het jammer dat hij stopt, maar respecteren zijn keuze.

13.Sluiting
René sluit de vergadering om 18.43 uur. René wenst iedereen een fijne avond en geeft aan dat
iedereen op kosten van de club een drankje gedronken. Er volgt een luidt applaus vanuit de leden.

