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Notulen Jaarvergadering BSV-tennis 26 maart 2014 
 
                   In tenniskantine BSV 20.00 uur 
 
Aanwezig: Rein Admiraal (voorzitter,) Roosmarie van Dijk (secretaris), 
Sabina Di Gennaro (alg. bestuurslid), Robert Jonk (penningmeester),  
Kees Vestering (alg. bestuurslid) 
 
Leden:Klaas v.d. Berg,  F. Bisselink, Rob v. Delft, Pauline Dorbeck, Hans Hilgersom, Jeroen 
Hopman,  Kees Jong, W.J. Jonk, Annelies Jonk, Johan Koopman, Aart Evert Lokhorst,  
Dick Mesman, N. Schotten, Anna Maria Smit, Leo Tummers, Erna Vestering, Jamy Vis, 
Mandy Vosse,Nicolette Vrasdonk,Peter Vrasdonk, Guillaume v. Weele, Marion Wokke,  
Greet v. Zalm. 
 
Afwezig met bericht: Tanja v.d. Berge, Margret Hopman, Henk Jonk, Ad Pedroli,   
Ank Pronk, Elly Schouten, Loes Vet. 
 
 
01. Opening 

Rein opent de vergadering 

 

02. Mededelingen, ingekomen stukken  

Toegevoegd agendapunt: Obligaties + rente in 1 keer uitkeren in oktober 2014.   

Het ledenaantal is 315, het gaat goed met de vereniging. 

 

03. Notulen jaarvergadering 27 maart 2013   

Pag. 2 ag. pt. 2 moet zijn; aangezien Tibor Klüpel er niet was. op vakantie 

Notulen d.d. 27-03-2013 worden goedgekeurd. 

 

04. Nieuws: 

      - technische commissie 

Banen zijn weer in orde gemaakt door de groundsmen. Er kan vanaf 29 maart getennist 

worden. Wel wordt er een jeugdinstuif gehouden door A. Eckhardt, tennisleraar. 

Sponsornieuws: er hangen nu 25 borden van sponsors, er is weer 1 bord bijgekomen van 

“Zonvaart”. Dank aan alle sponsors! 

 

      - kantine commissie 

De prijzen voor bier en wijn zullen met € 0,10 worden verhoogd. Voor koffie en thee blijft de 

prijs hetzelfde. 

 

     -  toernooi commissie (TC) 

De voorjaarscompetitie gaat 05-04 van start. Er zijn dit seizoen 7 teams: 3 dames- en 4 

herenteams. Ze spelen op zaterdag en zondag. Op de website is te zien hoe laat welke 

banen vrij zijn voor de leden om te spelen gedurende de competitie. 

Elly Schouten neemt afscheid als verenigingscompetitieleider. Wij bedanken haar voor haar 

inzet bij het organiseren van de toernooien! 

Leo Tummers wordt de nieuwe verenigingscompetitieleider(VCL). Succes Leo! 

G. van Weele deelt mee dat de toernooicommissie bij elkaar is geweest. Het Mix-dubbel 

toernooi wordt dit jaar gedurende een korte periode gespeeld (1 maand) en wel van  

12-05 t/m 02-06 op maandag- en woensdagavond. 

De Clubkampioenschappen worden gehouden van 08-09 t/m 21-09. 

Nicolette Vrasdonk en Margret Hopman willen eind van het seizoen stoppen met hun 

lidmaatschap van de toernooicommissie. Er wordt om versterking gevraagd in de TC. 
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     -  jeugdcommissie 

We hadden een jeugdteam. De KNLTB heeft met ingang van dit seizoen de jeugdcompetitie 

verplaatst naar vrijdagmiddag 16 uur. Dit is een moeilijke tijd voor kinderen om aan de 

competitie mee te doen i.v.m. school en andere trainingen. 

 

04. Financieel jaarverslag door de penningmeester 

Er is € 6600,- aan exploitatieresultaat behaald.  Seizoen 2013 is financieel een goed jaar 

geweest. 

Het aantal sponsors is flink toegenomen dankzij de inzet van Sabina en Kees! 

 

Het baanonderhoud is iets gestegen t.o.v. vorig jaar. Tot eind 2014 moeten we wachten of 

de Ecotax teruggestort wordt. 

Uit de vergadering komt de vraag of we de website nodig hebben. Antwoord: dit is wel een 

medium wat bij deze tijd hoort, de kosten zijn € 900, - per jaar. 

Tot nu toe is er geen vrijwilliger gevonden binnen de vereniging die de website kan 

onderhouden, dus dit is uitbesteed aan een bureau. Het onderhoud wordt wel tegen 

gereduceerd tarief gedaan. 

Er worden vrijwilligers gezocht die teksten voor de website willen schrijven. Roosmarie van Dijk 

blijft voorlopig de coördinator voor de website. Dus heeft u iets voor de site: stuur een mail. 

 

05.Commissie kascontrole: Guillaume v. Weele en Ad Cortie 

Guillaume en Ad zijn bij Robert Jonk geweest om de boeken en de kas te controleren. 

Alles zag er zeer verzorgd en overzichtelijk uit. Dank aan de penningmeester! 

Vergadering verleent decharge aan de penningmeester. 

 

07. Benoeming commissie kascontrole 2015 

Guillaume is aftredend lid. Kascommissie voor 2014: Rob van Delft en Ad Cortie. 

       

08. Afscheid van tennisleraar Bas Sprangers 

Bas is niet aanwezig bij deze vergadering. We willen hem bedanken voor zijn inzet voor de 

vereniging en wensen hem veel succes in de toekomst. 

       

09. Bestuur 

Rein Admiraal, voorzitter, sinds 21-03-2012 

Roosmarie van Dijk, secretaris, sinds 21-03-2011 

Robert Jonk, penningmeester sinds 01-04-2010 

Sabina di Gennaro, algemeen bestuurslid  sinds 21-03-2011 

Kees Vestering, vice-voorzitter en algemeen bestuurslid sinds 25-03-2009 

 

De secretaris treedt af per 01-04-2014 

Het bestuur is dringend op zoek naar twee nieuwe bestuursleden! 

De secretaris wordt bedankt voor het werk de afgelopen 3 jaar en krijgt een boeket. 

Er heeft zich helaas nog niemand gemeld voor deze functie. 

 

10. Nieuwe tennisleraar Arjan Eckhardt  

Arjan heeft 20 jaar in Purmerend les gegeven. Hij wil in de toekomst een jeugdcommissie 

opzetten. A.s. zaterdag en zondag 29 en 30 maart wordt er een tennisinstuif gehouden voor 

de jeugd van 10.30 – 12 uur. 

Leden kunnen bij Arjan terecht voor lessen en ook voor racket bespannen. Zie de website. 

 

11. Contributie voor seizoen 2015 

Voorstel is om de contributie met € 5,- te verhogen. We staan er financieel wel goed voor, 

maar over 5 jaar is er weer een renovatie van de banen te verwachten. Er moet dus 

gespaard worden. Het voorstel wordt door de vergadering geaccepteerd. 
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Contributie wordt voor 2015 incl. KNLTB bijdrage zijn als volgt: 

Senioren vanaf 21 jaar: 

1e lid uit het gezin: € 110,- 

Overige gezinsleden € 100,- 

Junioren tot 16 jaar  

1e lid uit het gezin € 68,- 

Overige gezinsleden € 58,- 

Jongeren van 16 tot 21 jaar € 80,- 

 

Introducés met € 1,- verhogen, wordt dus € 6,- per keer, men kan max. 4 keer geïntroduceerd 

worden, daarna moet men lid van de club worden. 

 

12. Obligaties 

Voorstel van de penningmeester is om de obligaties + rente in 1 x uit te keren in oktober 2014. 

We hebben nog 4 jaar uit te keren en het is elk jaar erg veel werk om te berekenen. 

De rente is 4,2 %. Het scheelt veel werk voor de penningmeester het nu in 1 x af te handelen. 

Dit wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

13. Verloting tennisrackets gesponsord door K. Neijens 

De rackets worden gewonnen door Nicolette Vrasdonk en Ton Groen. Dank aan Koos Neijens 

voor de rackets! 

 

14. Rondvraag 

- G. van Weele vraagt of er iets bekend over de ontwikkelingen betr. het samengaan van 

Berdos met BSV. Rein antwoordt dat de onderhandelingen voorlopig stil liggen. 

- Ton Groen vraagt hoe het zit met de jeugd vanaf 14 jaar die soms na 19 uur op de baan is. 

Het bestuur is van mening dat deze jeugd ook contributie betaalt en het recht heeft om ’s 

avonds te spelen. 

- Greet vraagt over het verhuren van de kantine voor feesten. In principe mag dit niet voor 

privéfeesten, het mag wel onder de noemer van tennis. 

 

15. Sluiting 

De vergadering wordt om 22 uur door Rein gesloten waarna er nog een gezellig samenzijn is 

met een glaasje van het een of ander. 

 
 


