Notulen ALV SLTC gehouden op 22-06-2017
1) Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het vereiste quotum
benodigd voor het nemen van rechtsgeldige beslissingen is ruimschoots gehaald met 21
leden. Daarmee zijn meer dan 10% van het aantal stemgerechtigde leden is aanwezig.
Agenda wordt kort doorgenomen, geen verdere opmerkingen.

2) Ingekomen stukken:
Geen ingekomen stukken ontvangen, behalve een tweetal afmeldingen van leden voor de
ALV.

3) Notulen ALV 2016:
Notulen worden goedgekeurd door de vergadering; geen verdere opmerkingen.

4) Jaar en activiteiten verslag 2016:
• Afgelopen jaar is de situatie rondom de tennis verslechterd.
Niet uitzichtloos, maar wel nog steeds veel huiswerk
Actuele status lopende projecten:
- Geen alternatief voor project “Benedenveer”
o Geen verhuizing in zicht, we blijven waarschijnlijk zitten op huidige
locatie waarmee de situatie er niet direct rooskleuriger op wordt
- Voorstel gesprekken Gemeente omtrent erfpacht: er is overeenstemming bereikt
over reductie van de erfpacht van 12K naar een bedrag van 4K. Geen
overeenstemming met de gemeente over terugbetaling restschuld over de
afgelopen jaren.
- Geen geld voor grotere, noodzakelijke investeringen
- Vergrijzing vereniging.
- Locatie en faciliteiten op het park niet meer van deze tijd.

5) Rekening en verantwoording 2016:
Financieel zeker niet rooskleurig
Aan de kosten kant is er weinig meer te halen, zoveel bezuinigd en uitgeknepen
Grootste posten jaarrekening zijn vaste kosten ivm huisvesting
- Energie
€ 4.500,=
- Hypotheek
€ 1.000,=
- OZB en riool
€ 3.200,=
- Erfpacht
€ 4.000,= + € 5.000,= (terugbetaling restschuld)
- Verzekering
€ 2.500,=
Er is een absoluut gebrek aan inkomsten.
Meerder oorzaken:
- Wegvallen scenario Benedenveer met als gevolg verlies van nog eens 100 leden =
100 x€ 160,= : € 16.000

-

Inkomsten zijn teruggelopen doordat er geen kandidaten zijn die activiteiten
organiseren vgl opentoernooi goed voor € 2.500,=
i. Wegvallen Bussiness dagen = goed voor een € 2.000 à €3.000
ii. Sponsorinkomsten in het algemeen lopen terug (van een € 13.000 in
voorgaande jaren naar € 3.000 momenteel)
- Commissies ontbreken
Feitelijk alleen nog twee bestuursleden, een banencommissie, barcommissie,
park en schoonmaak
o Focus ligt op het continueren van “het bespeelbaar” houden
o GEEN focus op toekomst en of inkomsten
1. Geen PR
2. Geen toernooi commissies
3. Geen jeugdcommissie
Algehele conclusie:
Vermogen van de club is over 2016 wederom afgenomen. Cashflow positie is eveneens
negatief. Overeenstemming met de gemeente omtrent erfpacht maar niet over de
restschuld. Algemene verwachting is dat we in 2018, na het aflossen van de hypotheekschuld
bij de Rabobank, een positieve financiële impuls krijgen.

6) Begroting 2017:
Penningmeester toont de begroting voor 2017. Verwachting is een negatief resultaat van
zo’n € 17.000,=.

7) Verslag kascontrolecommissie:
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering decharge te verlenen aan het
gehele bestuur, welk advies wordt overgenomen.

8) Benoeming kascontrolecommissie:
Jaap Bouw zal ook het komend jaar beschikbaar zijn als commissielid.

9) Stand van zaken vacatures:
• Bestuur
▪ Aftredende bestuursleden
• Lucien Spek – Voorzitter
• Harm van der Veen – Algemene Zaken
o Vacante bestuursfunctie
▪ Secretaris
o Commissies
▪ PR commissie – alle posities vacant
▪ Jeugdcommissie – alle posities vacant
▪ Toernooi- en activiteiten commissie – alle posities vacant
▪ Interieurcommissie – twee posities vacant

10) Hoe verder ?
Gedurende de vergadering bleek het niet mogelijk een nieuw bestuur te formeren, dan wel
nog extra vrijwilligers te genereren. Afgesproken is dat een ieder in de gelegenheid gesteld
zou worden zich te bezinnen op de ontstane situatie. Indien er zich op korte termijn geen
kandidaten zouden aanbieden, zou in een volgende ledenvergadering de toekomst van de
SLTC hoog op de agenda gezet moeten worden.

11) Rondvraag:
Een aantal ideeën zijn geopperd, maar uitvoering afhankelijk beschikbare capaciteit:
o Voortzetting gesprekken gemeente
▪ Terugbetaling achterstallig erfpacht
▪ Lobby voor verkiezing 2018 zijn weer gestart
o Complete verhuizing met gedeelde kantine
o Verhuur clubgebouw
o Werven van sponsors en leden
▪ Tennis school Basta wil hieraan meewerken
• Zijn weer gestart met lessen (lever leden op)
• Hebben een drietal schoolmiddagen georganiseerd
▪ Opnieuw gaan organiseren van Businessdagen; hier zijn
vrijwilligers voor nodig

12) Sluiting vergadering

