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Notulen Jaarvergadering BSV-tennis 27 maart 2013 
 
                   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) 
 
Afwezig met bericht: Henk en Hannie v.d. Herik, Margret Hopman, Loes Vet,  
Greet van Zalm, Elly Schouten, Nico en Riet Vrasdonk, Tibor Klüpel, Peter Vrasdonk 
 
 
01. Opening en mededelingen 
Rein opent de vergadering 

 
02. Ingekomen agendapunt   
G. van Weel: Kascommissie kan geen décharge verlenen, aangezien Tibor Klüpel in het 
buitenland is. 
 
03. Notulen jaarvergadering 21 maart 2012 worden goedgekeurd.  Met dank aan de 

secretaris. 
 
04. Nieuws uit de commissies: 
 

- Technische commissie: 
Voor het seizoen 2013 blijven onze zeer gewaardeerde groundsmen Klaas v.d. Berg en 
Peter Vrasdonk aan het werk. Klaas meldt dat de banen dit weekend nog niet bespeeld 
kunnen worden. De grond is nog bevroren en er kan niet gewalst worden en de lijnen kunnen 
nog niet vastgezet worden.  
 

- Kantine commissie 
Inkoopprijs is weliswaar hoger geworden maar Rein meldt dat de prijzen niet omhoog 
hoeven. De kantine draait goed en er zijn nog steeds vaste mensen beschikbaar voor 
kantinedienst. Met dank aan deze vrijwilligers! 
Vraag om hulp bij: 
Kantine 1 x in de 4 weken schoonmaken 
De ochtend na toernooien 
 
Er melden zich: Marijke v d Blom, Annelies Jonk en Ank Pronk. Zij kunnen gebeld worden 
door Rein als er schoonmaakversterking nodig is. Heel erg bedankt voor dit aanbod! 
 
Rein heeft de kleedkamer opgeknapt zodat er voldoende ruimte is om om te kleden en te 
douche, zeer belangrijk bij de komende competitie. 
 
 
-   Toernooi commissie  
Arjan Roobeek heeft om persoonlijke reden afscheid genomen van de toernooicommissie. 
Wij bedanken Arjan voor het werk aan de website en in de toernooicommissie.  
Twee nieuwe leden komen in de commissie versterken: 
Monique Bakker en Ton Laurenssen. 
 
De toernooicommissie bestaat nu uit:  
Margret Hopman, Nicolette Vrasdonk, Paul Termöhlen, , Guillaume van Weele en de 
bovengenoemde leden. 
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Mededelingen:  

- Mix-dubbel toernooi vindt plaats van 13-05  t/m 26-06. Maandag en woensdag zijn de 
speeldagen. Inschrijfformulieren in de kantine en ook op de website. 

- Clubkampioenschappen gepland maandag 16-09  t/m 29-09. 
 
Jeugdcommissie 
Sabina meldt trots dat het aantal jeugdleden van 0 naar 18 is gestegen en dat het jeugdteam 
met de competitie op woensdagmiddag start. 
Sabina vraagt dringend versterking om de jeugd te begeleiden. Er worden ouders gevraagd 
om een jeugdcommissie te vormen. 
 
Competitie van dit seizoen 
Sabina wijst er op dat dit een groeiende vereniging is met ook een echte competitie. 
Er zijn 6 teams die voorjaarscompetitie gaan spelen gedurende 7 weken. Als er competitie 
gespeeld wordt zijn er altijd 2 banen beschikbaar om vrij te spelen. 
De data van de competitie worden verstuurd per mail en staan op de website. 
 
Sponsornieuws 
Nieuwe sponsors: Hans Haker, Mandy Vossen, Optie 1 
Er hangen nu 25 borden, de prijs voor een bord wordt niet verhoogd. 
Firma Banier heeft een geluiddempend plafond aangebracht in de kantine.  
Dank aan Ewout Schouten en Olly Oldenburg. 
 
Het bestuur (en leden) dankt alle sponsors zeer voor hun ondersteuning! 
 
05. Financieel jaarverslag en 06.Commissie Kascontrole 
Het financiële verslag was gisteren pas klaar wegens tijdgebrek bij de penningmeester.  
Het is niet mogelijk gebleken vòòr deze jaarvergadering een afspraak met de commissie 
Kascontrole te maken. 
De ledenvergadering verleent normaliter décharge, dat kan nu niet. 
Na enige discussie wordt door de ledenvergadering besloten akkoord te gaan met het 
voorstel van Hans v.d. Star om mandaat te verlenen aan de kascommissie om binnen 1 
maand  (dus t/m 27-04-2013) kascontrole te doen.  De kascommissie brengt dan verslag uit 
aan het bestuur. Kascontrole heeft in april plaatsgevonden en décharge is verleend door G. 
van Weele en Tibor Klüpel in april 2013.   
 
Toelichting door Robert Jonk op het financiële verslag: 
2012 is voor de tennisclub een mooi jaar geweest.  
Het exploitatieresultaat over 2012 is € 10.988,04. 
Dit geld is o.a. gebruikt om de baanverlichting te vernieuwen en de aanbouw te maken bij de 
kleedkamer. 
 
Het aantal leden is toegenomen, waardoor er meer contributie-inkomsten zijn. 
 
Telefoonrekening is zeer hoog geworden omdat er in het weekend van 28-09 is ingebroken, 
€ 450,- is verslonden (deel weer teruggekregen van de verzekering). 
 
Vraag uit de vergadering: Op de begroting staat een post van € 822,- voor onderhoud 
website. 
De website wordt nu maandelijks onderhouden, er is een professioneel bureau voor 
ingeschakeld.  
Ondanks diverse malen oproep van het bestuur of iemand de website wil bijhouden, heeft 
niemand zich gemeld. Er is nu een abonnement afgesproken voor 1 x per maand updaten. 
Hopelijk kunnen we voor het seizoen 2014 wel een webmaster binnen de vereniging vinden. 
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Energiekosten: heaters werken nu op elektriciteit. 
BSV-tennis betaalt aan de voetbal voor gas-water en licht. Er wordt een verdeling gemaakt. 
Rekening van de OMNI is nu bij de voetbal.  
 
07.Benoeming kascommissie voor 2014: 
Tibor Klüpel treedt af, Guillaume v. Weele en Ad Cortie vormen de nieuwe kascommissie 
 
08. Bestuur 
Alle bestuursleden blijven nog een jaar aan maar….. 
het bestuur zou zeer graag versterking willen, gevraagd wordt een algemeen bestuurslid. 
 
Benoeming erelid 
Het bestuur stelt voor om Klaas v.d. Berg, onze groundsman,  tot erelid van de club te 
benoemen. De ledenvergadering is het daar zeer mee eens. 
De heer Faber, vice-voorzitter van het district Noord-Holland Noord van de KNLTB is 
uitgenodigd om het erelidmaatschap uit te reiken aan Klaas v.d. Berg. Hij spreekt Klaas toe 
en reikt een oorkonde van de KNLTB uit. 
Roosmarie (secretaris) spreekt Klaas namens de leden en het bestuur toe en reikt een 
speciale speld uit.  
Wil v.d. Berg wordt ook in het zonnetje gezet met twee mooie boeketten. 
 
09. Lidmaatschapsgeld 
Wordt niet verhoogd voor seizoen 2013. 
 
10. Obligaties 
De obligaties eindigend op 1 worden in oktober 2013 uitbetaald. 
 
11. Verloting tennisrackets gesponsord door K. Neijens 
Lootjes worden getrokken, de rackets zijn gewonnen door Peter Stadegaard en Jeroen 
Hopman. 
 
12. Ontwikkelingen eventuele verhuizing van BSV naar de Kiefthoek 
Er is een intentieverklaring getekend door BSV-voetbal en Berdos om te fuseren. 
In september 2012 is er een enquete onder onze leden gehouden, daaruit bleek dat 90 % 
van de leden hier wil blijven. 
 
13. Rondvraag 
- Wanneer gaat het tennispark open? Vermoedelijk in het weekend van 05-04. De grond is nu 
nog bevroren, de lijnen kunnen er nog niet in. 
 
14. Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur, waarna er nog gezellig wordt nagepraat en wat 
gedronken. 


