
Notulen jaarvergadering 23 maart 2016 

 

1) Rein Admiraal opent de vergadering 

2) Afzeggingen met bericht van verhindering: Ko Schilder, Rosemarie van Dijk, Fred de Graaf, 

Henk en Hanny van den Herik, Ank Pronk 

3) Een e-mail van TC Bergen d.d. 12 februari 2016 over mogelijkheid van fusie wordt 

voorgelezen door Rein 

4) Er is een brief van de schietvereniging ontvangen m.b.t. de uitstaande schuld bij Omni, deze 

is afbetaald. Er hoeven geen betalingen meer te worden verricht naar deze rekening. 

5) Klaas en Peter zijn gestopt met onderhoud van de banen en de kantine. Er is een nieuwe 

groundsman benoemd: Jack van Vegten, die alleen onderhoud van de banen gaat doen, geen 

groen-onderhoud. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht. 

6) De notulen van de jaarvergadering 2015 worden besproken en goedgekeurd. 

7) De technisch commissie: alle sloten zijn vernieuwd en alle oude sleutels moeten worden 

ingeleverd. Er moet een sleutellijst worden opgesteld 

8) De prijzen van de kantine zijn iets verhoogd. 

9) BSV-voetbal gaat fuseren. De wasmachine en droger kunnen mogelijk gratis worden 

overgenomen. De theedoeken en handdoeken moeten circa iedere veertien dagen worden 

gewassen: wie meldt zich aan als vrijwilliger? 

10) Toernooicommissie:  

Mixdubbel: juni woensdag en vrijdag i.p.v. maandag (loopt niet) 

Of de vrijdagavond nog racketavond is, is onduidelijk want het loopt sterk terug. De eerste 6 

weken zullen 2 banen beschikbaar zijn. 

Clubkampioenschappen: de data zijn nog niet bekend 

11) Jeugdcommissie: Arjan, Sieto de Vries en Gabrielle Govers 

1 keer per 2 weken zijn op zondagochtend 2 banen bezet (rood), oranje 9.00 tot 12.00 4 

banen 

World tour: 3/4, 24/4, 22/5, 12/6, 26/6 

Jeugdclubkampioenschappen (niet door KNLTB): is daar plek voor ? Het gaat om leeftijd 6-9, 

9-12 en 12-14, duurt ongeveer een week, woensdag en vrijdagmiddag . Er volgt overleg met 

de toernooicommissie over de data. 

12) Het ledenaantal is gestegen met 18 %, er zijn 56 jeugdleden bijgekomen, totale ledenaantal is 

nu 338 (waarvan 274 senior en 8 donateur, d.w.z. niet spelend).  Vorig jaar hebben 8 leden 

niet betaald. De introducee-spelers moeten begeleid worden door een lid en € 6,- betalen 

(max. 4 keer). Het verzoek is aan de leden om hierop te letten en deze spelers er op aan te 

spreken. Verzoek aan de leden om zelf altijd hun pasje op te hangen. 

13) Competitie: 8, 9 en 10 april, zondag om 10.00 uur (overleg met Arjan i.v.m. tenniskids). De 

schema’s zijn op de website in te zien.  

14) De jaarcijfers 2014 zijn opgesteld door Ad Cortie en Kees Vestering. Er is een vraag over de 

“nog te ontvangen gelden”, Rein legt uit dat dit waarschijnlijk contante gelden zijn die nog 

niet waren gestort op 31-12-2014. 

15) Begroting 2015. De kascontrole geeft aan dat alles in orde is en de jaarstukken worden 

goedgekeurd.   

16) Kascontrole 2016 zal worden gedaan door Sander Kossen en Kees Vestering  



17) M.b.t. het fusie-overleg: op 8 mei sluit BSV voetbal. De gemeente Bergen heeft aangegeven 

dat er een kunstenaarscentrum zal worden gevestigd. Het gas&licht zal worden 

doorgeleverd. 

18) Websitebeheer: dit is een taak van het nieuwe bestuur 

19) Contributie: idem 

20) Obligaties/certificaten: deze zijn inmiddels allemaal uitgekeerd 

21) De nieuwe bestuurders worden voorgedragen. Er is geen bezwaar en zij worden benoemd. 

22) Voorzitter Jeroen Hopman bedankt het oude bestuur voor hun jarenlange inzet. Hij geeft aan 

dat er een nieuwe hoofdsponsor is: Chiel en Bianca van Driest van restaurant Onder de 

Linde. Het zeepaardje is bordsponsor geworden. 

23) Rondvraag 

24) Sluiting 

 

 

  


