Notulen Algemene Ledenvergadering SLTC
gehouden in het clubgebouw op woensdag 11 februari 2015

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het vereiste
quorum benodigd voor het nemen van rechtsgeldige beslissingen is gehaald.
Tenminste 10% van het aantal stemgerechtigde leden is aanwezig.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn meerdere afmeldingen wegens ziekte. Eén ingekomen stuk waarin de voorkeur
voor de in stemming te brengen punten wordt medegedeeld.

3.

Notulen ALV 19 maart 2014
De notulen worden met vastgesteld en zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

4.

Jaar en activiteitenverslag
Afgelopen jaar verschrikkelijk veel activiteiten opgetuigd in een poging om het
jeugdleden bestand weer op niveau te brengen, echter zonder het gewenste resultaat
Alle activiteiten bij elkaar genomen zijn er dit jaar meer dan 750 kinderen op het park
geweest:
 Koningsdag
 Gymlessen OBS de Wilgen, Roald Dahl, Henri Dunant
 Gymlessen voortgezet onderwijs de Grienden
 Tennistoernooi voetbaljeugd
 Limonademiddagen en pannenkoekmiddag, barbecue
 Mini Maxi toernooi
Uiteindelijke resultaat is een zeer gering aantal nieuwe aanmeldingen geweest (<5)
Er is weer een redelijk aantal bedrijvendagen georganiseerd (o.a. in samenwerking met
tennisschool V&P)
 Unit 4
 leerkrachten de Grienden
 Businessclub VV Sliedrecht
 Rotary/Vereniging GOED (€ 1.100 Stichting Jeugd Actief en € 2.000 SLTC)
 Afsluiting toernooi tennisschool V&P
Deze dagen hebben weer de nodige inkomsten gegenereerd.
Overige activiteiten:
- Vrijwilligers bestand is iets ingekrompen.
- Financiële situatie is stabiel gebleven in vergelijk met 2013
- Gesprekken met de gemeente zijn uitgediept en mogelijk liggen een aantal
concrete plannen voor
- Ledenwerfacties zijn gecontinueerd.

5.

Financieel verslag penningmeester en goedkeuring jaarrekening 2013
De jaarrekening 2014 wordt door de penningmeester uitgebreid toegelicht. Het jaar is
met een bescheiden positief resultaat van € 400 afgesloten. Met name de verhoogde

marge ten opzichte van 2013 voor wat betreft de kantine inkomsten is toegelicht.
Kostenbesparende maatregelen zijn ook in 2014 verder doorgevoerd.
6.

Verslag kascommissie en advies aan de vergadering
Jaap Bouw doet namens de kascommissie verslag. Hij complimenteert het bestuur/de
penningmeester voor het vele geleverde werk en stelt vast dat de begroting weer
grotendeels op orde is. Hij adviseert de vergadering om decharge te verlenen.

7.

Benoeming kascommissie 2015
De kascommissie voor het boekjaar 2015 zal in ieder geval wederom worden gevormd
door de heer Bouw. Dhr van Bakel, welke wegens ziekte afwezig was, zal aansluitend
nog benaderd worden.

8.

Stand van zaken gesprekken gemeente
Ondanks toezegging omtrent helderheid over het door de SLTC ingediende
businessplan begin 2014 nog geen definitief besluit van de gemeente gekregen.
o Wel is er vanuit de gemeente € 10.000,= subsidie ontvangen, voor welk bedrag
dit jaar de beiden banen 5 en 6 gefreesd zijn en baan 7 en 8 volledig
gerenoveerd zijn
o Uitgestelde betaling erfpacht loopt door (inmiddels € 27.000,=)
o Betalingsuitstel van 75% is verleend, achterstand van de laatste 3 jaar is
inmiddels ingelost
o Nog geen helderheid over de aangevraagde subsidie jeugdplan (24.000,= over
3 jaar)
o Idem voor renovatie park (€ 210.000,= hekwerk/banen)
Uitspraken hierover afhankelijk van toekomstige oplossing/keuze

9.

Voorstellen bestuur – toekomst SLTC
In opdracht van de ALV 2013/2014 is door het bestuur onderzoek gedaan naar:
1.
2.
3.
4.
5.

Samenwerking korfbal/trimclub ABC – locatie Thorbeckelaan
Samenwerking VV Sliedrecht – locatie Recreatief Knooppunt
Fusies met omliggende tennisverenigingen
Blijven zitten en reductie aantal banen
Samenwerking volleybal - Benedenveer

Onderzoek is afgerond en conclusie van het bestuur is dat de opties 1 t/m 3 minder
haalbaar/wenselijk zijn om meerdere redenen.
Ook in de gesprekken met de gemeente zijn optie 4 en 5 nog de enige die
bespreekbaar geacht worden. Vervolgens zijn in de vergadering deze beide opties
uitvoerig besproken en toegelicht inclusief financiële haalbaarheid.

In concreto beide ingediende plannen:
Plan huidige locatie
Afstoten van 4 banen
Reductie erfpacht van 75%
Aanleg 4 nieuwe banen
Minibaan
Vernieuwing hekwerk
Nieuw jeugdplan

Plan Verhuizing Benedenveer
4 nieuwe banen
Mini/Padelbaan
Beachtennis velden
Overdekt tennisbanen winter
Fitness en vergaderruimte
Nieuw jeugdplan
Horeca, eetgelegenheid

Er is de vergadering verzocht een voorkeur uit te spreken voor één van de twee
scenario's. Vraag is in stemming gebracht, waarbij unaniem de keuze is gevallen op
een voorkeur van de vergadering voor een verhuizing van de tennis naar de locatie
Benedenveer.
Aangezien nog geen van beide plannen definitief groen licht van de gemeente heeft
gekregen, is benadrukt dat indien de voorkeur niet ingevuld zou kunnen worden
(verhuizing naar de Benedenveer), het alternatief (plan huidige locatie en afslanking)
in gang gezet gaat worden. Ook hier was de mening van de vergadering onverdeeld.
Beide plannen derhalve akkoord.
10. Voorstellen

vergadering
Geen voorstellen vanuit de vergadering.

11. Verkiezing

van dagelijkse bestuursleden
De twee vacatures voor Algemene Zaken en Secretaris kunnen niet door de
vergadering worden ingevuld. Oproepen zullen herhaald in de nieuwsbrief worden
opgenomen.

12.

Verkiezing overige commissieleden
De vacatures voor WTC en Jeugd Commissie kunnen niet door de vergadering worden
ingevuld. Oproepen zullen herhaald in de nieuwsbrief worden opgenomen.

13. Rondvraag

Vanuit de vergadering kwam de vraag of de vacature voor de WTC consequenties zou
hebben voor de competitie en het antwoord hierop luidde: “Nee, dit heeft geen
consequenties. Competitie gaat gewoon door.”
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.

