Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2013
Aanwezig 48 leden van de Sliedrechtse L.T.C. (zie bijlage)
Afmelding met bericht: ?
Opening vergadering volgens agenda door Mari Bakker (voorzitter)
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Opening en vaststelling agenda.
Ingekomen stukken
Notulen Algemene Vergadering maandag 15 maart 2011
Rekening en verantwoording 2012 (jaarrekening 2012)
Verslag kascontrolecommissie 2012
Benoeming kascontrolecommissie 2013
Begroting 2013
Voorstellen van de zijde van het bestuur
Vaststelling contributie 2013 / eigen bijdrage
Aftredende bestuursleden en het voorstellen van het nieuwe bestuur
Rondvraag
Gezellig samenzijn met een drankje

1. Opening en vaststelling agenda.
Mari Bakker opent de vergadering
2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering 15-03-2011
De notulen worden goedgekeurd.
4. Rekening en verantwoording 2012 (jaarrekening 2012)
De heren Cor van Hooff en Gert Adriaanse (twee oud- penningmeesters) brengen een goed
onderbouwde financiële situatie met baten en lasten van de SLTC in 2011 en 2012 in beeld. Het
jaar 2011 geeft geen bijzonderheden. Zij zijn er, samen met Joke van Gelder en Jan Visser, in
geslaagd de financiële achterstand weg te werken en om te buigen naar een inzichtelijk
administratief goed onderbouwd geheel. Voor 2012 is de situatie nijpend en dienen er
maatregelen te worden getroffen in het nieuwe seizoen. De kosten moeten drastisch omlaag
worden gebracht. Jan Visser verklaart dat het jaar 2012 een verlies geeft van € 8727,= . Het
grootste gedeelte hiervan wordt veroorzaakt door kosten erfpacht en kosten trainster.
5. Verslag kascontrolecommissie 2012
De heren van Hoof en Adriaanse stellen zich beschikbaar indien eventuele verdere uitleg nodig
mocht blijken. De vergadering besloot met algemene stemmen de jaarrekening 2011-2012 voor
akkoord te verklaren.
6. Benoeming kascontrolecommissie 2013
Jaap Bouw en Paul van Bakel stellen zich beschikbaar voor de kascontrole 2013.
7. Begroting 2013
De heer Adriaanse verduidelijkte de cijfers voor 2013 en duidelijk wordt dat er drastisch
bezuinigd moet gaan worden.
De vaste lasten / huisvestingskosten moet naar beneden worden gebracht.

Het jeugdaantal is met 30% afgenomen , maar de kosten zijn gelijk gebleven dus moet er wat
worden gedaan aan de kosten van de trainster.
Dat leden zijn weggegaan heeft o.a. te maken met de kwaliteit van de banen.
Duidelijk is in ieder geval dat er actie moet worden genomen om de kosten naar omlaag te
brengen en bijvoorbeeld een nieuwe ledenactie te promoten. Anders zouden we met dit
ledenaantal de contributie met ca. € 60,= per lid moeten verhogen, en dat kan natuurlijk niet.
De enige uitgave die blijft is de vrijwilligersbijdrage voor Jan van der Nat. Hij is de professional
voor wat betreft onze banen.
8. Voorstellen van de zijde van het bestuur
a. Opgaan in een andere vereniging
b. Op termijn banen sluiten en onderzoek naar kosten en opbrengsten
c. Niets veranderen en op termijn sluiten
d. Alles doen wat mogelijk is om de SLTC weer gezond te krijgen
Natuurlijk kiest iedereen voor optie D.
Dit vraagt inzet van alle leden en dit kan door:
-

Inkomsten en kosten weer in verhouding te brengen
De vereniging promoten bij scholen
De vereniging promoten bij bedrijven
Speciale avonden (darts – poker – klaverjassen)
Vrijwilligers
Ledenwerving mét actieplan de nieuwe leden te behouden
Nieuw jeugdplan
Scholen enthousiasmeren
Verhoging competitiegeld
Contributie in 2maandelijkse termijnen (6 maanden incasso)
Incassobureau voor niet betalende leden
Kosten besparen (huidige overeenkomsten bezien)
Kosten neutraal werken (in het bijzonder bij de jeugd)
Aanpassing bijdrage ouders voor jeugdtraining
Aanpassing salaris trainster via het Sport Service Bureau waar zij bij aangesloten is .

9. Vaststelling contributie / eigen bijdrage
Dit jaar geen contributieverhoging. Wel verhoging van de prijzen van diverse alcoholische
dranken.
10. Aftredende bestuursleden en voorstellen nieuwe bestuur
Mari Bakker geeft aan wat de laatste jaren o.a. het probleem is geweest penningmeester
studie, ziekte secretaris zodat het bestuurlijk niet is gelopen zoals gewenst. Het gehele vorige
bestuur treedt af en hij wenst het nieuwe bestuur alle wijsheid en succes toe.
Lucien Spek neemt de voorzittersrol over, dankt Mari voor zijn inzet in de afgelopen jaren en
hoopt met alle vrijwilligers die zich de laatste weken hebben aangemeld er een goed
functionerend bestuur en vereniging van te kunnen maken. Er moet worden voorkomen dat
de vereniging in een negatieve stroomversnelling geraakt waardoor het zomaar afgelopen
zou kunnen zijn en vraagt daarom aan de vergadering de instemming om met drastische
maatregelen door te mogen gaan. Deze toestemming wordt verleend.
Lucien stelt de mede bestuursleden voor: Jan Visser, penningmeester, Vera Kortland,
secretaris en Pieter Galle, PR-algemeen bestuurslid.
Voor de verdere personen in de diverse commissies zie de bijlage.

Het bestuur is deze vrijwilligers bijzonder erkentelijk.
11. Rondvraag.
Vraag Maarten: is het bestuur niet bang voor opzegging lidmaatschap en verder tennissen op
Sponsorpas als dit zo goedkoop wordt?
Lucien: Waarschijnlijk een enkele. Een sponsorlid is geen KNLTB-lid, dus kan geen competitie
of toernooien spelen en het bedrag geldt maar voor 1 seizoen.
Opmerking Cor van Hooff: Is de sfeer binnen de vereniging niet de oorzaak dat mensen
weggaan ?
Lucien: Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld 2 mensen de nieuwe leden oppakken en wat leuke
dingen organiseren en op de vrijdag-racketavond bestaat ook de mogelijkheid leden te
ontmoeten.
Vraag Gert Struijk: Komen er nieuwe banen? Gert heeft vernomen dat de voetbalvereniging
toch gaat verhuizen naar overkant van het spoor. Kan de tennis dan niet mee ? Gert denkt
dat de gemeente de grond zeker graag wil hebben, ondanks de huidige recessie. Misschien
dat een nieuw tennispark met minder banen maar mét blaashal aan de overkant van het
spoor een goede keus zal blijken?
Lucien: Nog geen uitspraak van de gemeente. Voetbal gaat verhuizen, tennis niet, maar het
staat nog niet zwart op wit.
Vraag: Is er studie gedaan naar de kosten van 2 smashcourtbanen ?
Lucien: nog niet, maar deze banen kosten € 70.000,= per twee.
Vraag: Mogen er feestjes gegeven worden in het clubhuis ?
Antwoord: Alleen in combinatie met baanhuur.
Opmerking: Stel dat je nu nieuwe banen neerlegt, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat je
over bijvoorbeeld 4 jaar toch weg moet.
Is niet bekend, maar er moet, voordat daartoe over zou worden gegaan, een schriftelijke
verzekering van de gemeente worden verkregen dat we daar nog een aanmerkelijke tijd
mogen blijven.
Vraag Lucien: Moet er worden onderzocht of het afstoten van banen financieel gunstig zal
uitpakken ?
Antwoord van vergadering: Ja, dit moet worden onderzocht.
De voorzitter sluit de vergadering.

