
1

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2019
LOCATIE: DE STEK
AANVANG: 20.00U

Dit jaar hebben 40 mensen de algemene ledenvergadering bijgewoond. Dit is exclusief bestuur.
De vergadering is hiermee rechtsgeldig, omdat het minimale aantal leden dat nodig is om de
vergadering te houden aanwezig is.
Daarnaast hebben we 22 afmeldingen ontvangen.

1) Opening en Mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom en dankt hen voor de aanwezigheid.

2) Notulen ALV 5 maart 2018

De voorzitter heeft de notulen pagina voor pagina benoemd, maar hierop zijn geen op- of
aanmerkingen. De secretaris wordt bedankt voor de duidelijke en uitgebreide vastlegging.

3) Terugblik verenigingsjaar 2018

Helaas zijn in 2018 vijf (oud-)leden overleden: Els Bakermans, Frans de Raaij, Frans Langereis (erelid
VLTC sinds 2012), Piet Gruijters en Ber Hilgeman. De voorzitter vraagt om gezamenlijk een moment
stilte in acht te nemen.

Ledenverloop:

Het ledenverloop geeft een stabiel beeld weer over de periode 2016-2019.
We zien een toename in de jeugdleden, terwijl dit dalend is bij de KNLTB (landelijk). Het doel is om
de jonge jeugd te blijven benaderen, zodat de aanwas van de jeugdleden blijft.

Trainingen:

Trainingen vanuit Sportivity Service zijn overgenomen door YouSports van Sander van Asten. Sander
van Asten licht dit tijdens de vergadering toe. Sportivity Service is gestopt met de tennisservice en
gaat zich meer toeleggen op de exploitatie van de Heiberg. Naast Sander geeft ook Joyce Mennen
training, dit is op maandag en woensdag. De wens is dat de traingsuren toe gaan nemen. Tot
1 maart 2019 kan nog worden ingeschreven voor de zomertraining, training start in de week van
18 maart 2019. VLTC en YouSports zullen ook meedoen aan activiteiten zoals Sjors sportief, brede
school en proeflessen voor senioren.
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Vraag: Is er nu risico ivm loonbelasting en sociale verzekeringen aangezien YouSports een
eenmanszaak is?
Antw: dit risico is er niet aangezien de verantwoordelijkheid en de invulling van de trainingen volledig
bij de trainer(s) ligt. Bovendien bestaat de rechtsbetrekking tussen de leerlingen en YouSports. De
leden betalen ook rechtstreeks aan YouSports.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming):

Hier hebben we via een door de KNLTB beschikbaar gesteld stappenplan actie op ondernomen. Via
de ledenadministratie van de KNLTB, waarmee wij ook werken, is al veel geregeld. Maar het vergt
wel de aandacht van ons. De papieren ledenlijst bij de bar is weg; je kunt via de ClubApp leden
opzoeken en via mail of telefoon benaderen. De ClubApp is alleen toegankelijk voor leden van VLTC
(na inlog). Daarnaast kunnen leden enkele gegevens zelf blokkeren.

Afgelopen jaar hebben we bovendien gewerkt aan digitale inschrijfformulieren. Bijvoorbeeld voor de
inschrijving voor het lidmaatschap en voor activiteiten, zoals het Balls & Bites toernooi. Dit moet
voorkomen dat onnodig persoonsgegevens via lijsten en e-mail gedeeld worden.

Vraag: Indien  gegevens zijn geblokkeerd door leden, dan is het wel lastig voor de
paviljoencommissie.
Antw: Dat klopt, maar het PC-lid dat bardiensten indeelt, heeft wel toegang tot de ledenlijst.

Indien noodzakelijk kan er info gedeeld worden, niet voor de lol. Wanneer er vragen zijn, graag
melden bij het bestuur, zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen kijken.

Jeugd:

Er is een lichte stijging bij de jeugdleden. Ten opzichte van vorig jaar hebben we ook weer jeugdleden
in de categorie rood. Er zijn 109 Jeugdleden waarvan er 104 deelnemen aan de trainingen: 40
kinderen volgen het Jeugd Tennis Totaallidmaatschap Basis en 64 volgen het Jeugd Tennis
Totaallidmaatschap Plus.

Enkele hoogtepunten van het afglopen verenigingsjaar:

· Er hebben 13 teams voor- en najaars competitie gespeeld.
· Vorig jaar is in maart een Open dag geweest, hebben we meegedaan aan Sjors Sportief en zijn

lessen op de basisscholen gegeven. We kijken hier tevreden op terug.
· In 2018 was er geen oliebollentoernooi. Dit is vanwege het weer 2 keer uitgevallen. De

oliebollen zijn wel goed gegeten tijdens het succesvolle mini-maxi toernooi.
· De Korrel was in 2018 de winnaar van de Veldhovense JeugdTennis Cup; komend jaar is het doel

de titel weer naar VLTC te halen.
· Het paasonbijt tijdens de World Tour op 2e paasdag was erg geslaagd; er is dan eerst een lekker

ontbijt voor alle kinderen (zowel thuisteam als gasten) en daarna worden de wedstrijden
gespeeld.
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· Rood-oranje masters: hier hebben 40 jeugdleden van de verschillende tennisverenigingen aan
deelgenomen met de Tombola als succesvolle afsluiting.

· Clubkampioenschappen, ook dit jaar zijn de wedstrijden weer enthousiast gespeeld. De finales
zijn op dezelfde dag als de finales van de senioren gespeeld.

· Ook zijn de kampioenen weer gehuldigd. Er was zelfs een team dat zelf een platte kar had
geregeld.

· Dit jaar voor het eerst de wintermasters georganiseerd. Dit was met de vereningen  Tegenbosch,
Prinsejagt, De Korrel, Waalre en VLTC. Tegenbosch was de host van de wintermasters. Dit zodat
de jeugdleden ook tijdens de winterperiode wedstrijdjes kunnen spelen.

· Dit jaar is er ook weer een tenniskamp geweest. Er waren 45 kinderen en voldoende
begeleiders. Ze hebben leuke tochten gemaakt in de buurt van het kamp en ze zijn op de fiets
naar het kamp toegegaan.

Ook het jaar 2019 moet weer een mooi jaar worden, op naar de 120 jeugdleden!

Vraag: is er een ontwikkeling dat de plus training groter wordt dan de basis training?
Antw: ja, die ontwikkeling is er.

Vraag: wat is de reden dat er 5 jeugdleden niet meedoen met de trainingen?
Antw: dit is eigen keuze van het kind, het is niet dat ze tussen wal en schip vallen. Vaak is dit om
competitieteams compleet te maken.

Vraag: klopt het dat de categorie Blauw ontbreekt bij VLTC?
Antw: ja, dat klopt. Dit is voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar. Tennis is een moeilijke sport, is niet
zinvol voor deze leeftijd.

KNLTB.club en ClubApp:

De KNLTB.club en ClubApp zijn bekend bij de leden. Nu is het ook mogelijk om via de ClubApp de
bardiensten te plannen.
Over 2 weken komt de nieuwe vereningspas. De verenigingspas is zonder speelsterkte en jaartal en
blijft 2 jaar geldig, dit is een pilot. Je kunt via de ClubApp de (actuele) rating opzoeken.
Ook kun je via de ClubApp andere clubleden opzoeken. Dit zal een stimulans zijn om de ClubApp
meer te gaan gebruiken.

Bardienstplanner in mijn KNTLB.club.
Helaas staan hier naast de huidige (nieuwe) bardiensten ook de oude (van eerdere jaren) nog in. Hier
zijn al heel wat boze mails over ontvangen. VLTC kan hier zelf niets aan veranderen.

Tijdens de laaste vergadering van de Paviljoencommissie waren ze positief over de inschrijvingen van
de bardienst. De inschrijving voor de bardienst is nu gesloten. De leden die nog niet hebben
ingeschreven worden herinnerd om alsnog in te schrijven. Wanneer leden geen bardienst draaien,
dienen ze de bardienstvergoeding te betalen.
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KNLTB 2.0 komt eraan.
Hier zitten veel verbeteringen in. Tevens zal er dan een pilot komen zodat op de de banen 8,9 en 10
één uur kan worden afgehangen om te singlen. De verwachting is dat de pilot eind maart kan starten.
Inloggevens blijven gelijk.

Vraag: Wordt het inhangsysteem nog aangepast? Het is nu mogelijk om met 1 pasje een dubbel te
plannen en de andere spelers via het afhangbord te kiezen zijn (dus zonder pasje te gebruiken).
Antw: Dit wordt niet aangepast.

Vraag: Ik kan niet meer inloggen op 2.0.
Antw: Dit kan wel, na de vergadering helpt Johan hiermee.

Nieuwe commissie, de weekendtoernooi commissie:

De leden zijn; Anne Schmeink, Marjo Yucesan, Natascha Pols, Stan Beerens en Tessa van Iersel. Ze
hebben de eerste activiteit al opgezet, Balls & Bites toernooi op 31 maart 2019.
Natuurlijk bedanken we ook de vorige leden van de commissie, Paul Van Veghel, William vd Broek en
Arno vd Broek, zij hebben deze toernooien de de afgelopen 10 jaar met veel plezier georganiseerd.

VLTC middenin de samenleving:

Vanuit de samenleving wordt ook het een en ander van VLTC gevraagd, en proberen we ook zoveel
mogelijk mee te draaien. Hierbij kun je denken aan het beschikbaar stellen van de accommodatie of
het ondersteunen bij bepaalde zaken.

Samen met Stichting samen Sportief/ Veldhoven 55+ en stichting Swove, wordt er een sport ontbijt
georganiseerd. De doelgroep zijn mantelzorgers die bij Swove zijn aangesloten.

Stichting leergeld wil met name dat de stichting onder de aandacht wordt gebracht. Vaak durven
gezinnen zich niet te melden. Indien er gezinnen zijn die ondersteuning nodig hebben, laat hen zich
dan melden bij Stichting Leergeld.

In 2016 is het project van Esther Vergeer Foundation bij VLTCgestart. Doel is het deelname van
rollers te vergroten. Bij VLTC zijn er op zaterdagochtend trainingen voor rollers (zowel junioren als
senioren). Ook zijn we op de sportmarkt aanwezig geweest, samen met Bert Goeijers.

Wat nog meer?

Ook hebben we dit jaar weer een succesvol Open Toernooi en succesvolle Clubkampioenschappen
gehad. We zien een kleine teruggang in het aantal deelnemers voor de Clubkampioenschappen. Ook
als de Clubkampioenschappen aan het einde van de vakantie vallen, kun je toch inschrijven als je niet
alle weken / dagen van het toernooi kunt.

We bedanken Stanja Krath voor de inzet bij Lief en leed: 22 kaartjes verstuurd dit jaar. Bij een
geboorte, huwelijk, Feestje maar ook in moeilijke tijden. Dit is exclusief condoleancekaarten; deze
verstuurt het bestuur.
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4) Jaarstukken 2018

VLTC heeft een goed jaar gehad; een positief explotatie saldo van € 9.358,=.

Het overschot is als volgt te verklaren.

· We hebben een eenmalige subsidie Fonds gehandicaptensport ontvangen;
· We hebben een donatie van de ING ontvangen;
· De contributie was laag / conservatief ingeschat;
· Kosten van de taakuren training waren te hoog ingeschat;
· We hebben meegedaan met de Rabo Club kas campagne.

De contributie was de grootste post. De omzet paviljoen is licht gedaald t.o.v. 2017. De bijdrage
bardienst betreft een vrij grote post en het resultaat van het grote aantal leden dat de bardienst
(helaas) afkoopt.

De kosten zijn redelijk goed ingeschat. Kosten van nutsvoorzieningen zijn wel toegenomen. We
vermoeden dat dit komt omdat één CV-ketel oud is waardoor de kosten toenemen.

Competitie: het ballenverbruik geeft een raar beeld, wordt nader onderzocht. Nota voor ballen over
het jaar 2017 pas in mei 2018 ontvangen van Olympia. Dit jaar kijken we het nog een keer aan.
Volgend jaar passen we, indien nodig, de competitiebijdrage aan.

De bestuurskosten zijn hoger dan andere jaren; kosten voor het gebruik van KNLTB.club vergeten te
begroten.

En voordeel overstap naar Regiobank teniet gedaan door introductie pinnen.

Balans; we hebben wat aan de kaspositie gewerkt. Wat we niet voor exploitatie nodig hadden is
gespaard: € 44.000,= is nu het saldo in kas.

Controle kascommissie:

Marja van Mol en Wim van Vlerken hebben de controle van de kascommissie dit jaar gedaan. Wim
licht de bevindingen van de kascommissie tijdens de vergadering toe.

· Het was allemaal netjes voorbereid. Er zijn steekproeven gedaan en het ziet er goed uit.
· Wat opvalt is dat er nogal een aantal kruis posten is.
· De bar is een groot totaalplaatje, erg belangrijk onderdeel dus!
· Wat opviel was het verschil in voorraad ballen + kosten.
· Daarnaast zijn er bij de commissie leden reiskosten gedeclareerd, binnen het bestuur overleggen

of dit klopt. Voorzitter reageert hierop; kilometers buiten Veldhoven mogen gedeclareerd
worden conform de regels van het vrijwilligersstatuut.

De penningmeester wordt gedechargeerd van zijn taak voor de financiële verslaglegging over 2018.
De leden danken de penningmeester met een applaus.
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Benoeming nieuwe kascommissie 2019:

Wim van Vlerken stelt zich herkiesbaar. Ton de Kok heeft zich aangemeld als opvolger van Marja van
Mol. De leden gaan hiermee akkoord.

5) Voorstel investering LED en begroting 2019

Huidige verlichting heeft een hoog energieverbruik en is niet flexibel in gebruik (duurt 20 min.
voordat lampen weer aan kunnen nadat ze uitgezet zijn). Op 14 oktober 2017 is een lichtmeting
gedaan waaruit naar voren kwam dat de verlichting op baan 3/4/5 en 8/9 niet voldoet aan de eisen
die de KNLTB hieraan stelt.

We hebben ons georiënteerd op LED verlichting als vervanging van de huidige verlichting. We horen
positieve geluiden van de parken om ons heen. We hebben aan vier leveranciers een offerte
gevraagd (3 Lumosa en 1 Signify/Philips aanbieder). Met 2 leveranciers (Heijmans en Areolux)
hebben we daarna gesprekken gevoerd. Alvorens verder te kunnen, werd ons geadviseerd een
mastenstabiliteitsmeting te laten uitvoeren. Deze is inmiddels uitgevoerd; resultaat is positief en we
hebben voor 5 jaar de garantie dat de masten de nieuwe armaturen kunnen dragen. De verwachte
resterende levensduur van de masten is op 16 jaar geschat.

Heijmans en Aerolux hebben een vergelijkbaar voorstel gedaan. Dit houdt in 22 lichtbakken verdeeld
over 14 masten en 10 banen. De huidige masten blijven staan en de verlichting is per baan regelbaar.
Dit gaat om een investering van ca. € 67.000,= incl. btw. Daarbij maken we gebruik van een
subsidieregeling BOSA van € 21.000,=
Het subsidiepotje is dit jaar € 87 miljoen waarvan al € 48 miljoen is aangevraagd. Indien de BOSA
subsidie dit jaar niet toereikend is, zullen we deze in 2020 aanvragen.

Het bestuur heeft al een afspraak met de wethouder sport en de beleidsmedewerker sport gehad
over de financiering van de investering. Hiervoor is in de 2e week van januari een voorstel ingediend
dat, nu blijkt, via het college van B&W moet gaan. Dit wordt morgen, 26-02-2019, behandeld. De
wethouder financiën heeft een aantal vragen hierbij. Dit geeft nu dus even onzekerheid.

Daarom naar een aantal scenario’s gekeken.

1) Financiering via de gemeente is een goede optie
2) Lening bij bank
3) Leden obligaties of iets dergelijks, is een theoretisch scenario, soort leden financiering/

onderhandse lening.

Optie 2 en 3 moeten nog doorberekend worden.
Optie 1: We hebben de Gemeente gevraagd om een renteloze lening van € 67.000,= te verstrekken.
We hebben bewust gevraagd om de subsidie mee te financieren, aangezien op dit moment onzeker
is wanneer we de subsidie zullen ontvangen (mogelijk pas in 2020). Het is een lening voor 10 jaar die
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jaarlijks zal worden afgelost. Na ontvangst van de subsidie zal de subsidie worden gebruikt voor een
eenmalige extra aflossing.

Optie 1 is voor VLTC de beste optie qua risico. Omdat ook de banen over een paar jaar vervangen
moeten worden, zijn we terughoudend voor optie 2 en 3. Elk ander scenario dan de renteloze lening
van de gemeente betekent aanvullende kosten voor VLTC. Als we naar een van die scenario’s moeten
overstappen, zullen we hiervoor een buitengewone ALV organiseren.

Dus voorkeur is financiering van de Gemeente, dan via leden en derde is via Bank.

Vraag: Indien het via leden zou gaan, komt er dan een bijzondere ALV?
Antw: Ja, dan zal er een bijzondere ALV komen.

Vraag/ opmerking: Eventueel een optie om de contributie voor 5 jaar ineens te betalen, hierdoor
geen prijsstijgingen. En wanneer je stopt, dan krijg je je geld niet terug.

Vraag: Is het mogelijk om de investering over 2 jaar uit te smeren? Dus eerst baan 1 t/m 5 en daarna
6 t/m 10.
Antw: Niet handig, verschil in licht.

Vraag/ opmerking: misschien een optie om aan het eind van het jaar te starten, dan heb je ook snel
de subsidie terug.

Vraag/ opmerking: Eventueel contributie 2020 eerder te laten betalen.

Vraag: Betekent dit dan minder energie en meer licht?
Antw: Ja dat klopt.

Vraag: Als het doorgaat, op welke termijn komt de LED verlichting dan? Dit mede in verband met het
onderhoud van de huidige verlichting.
Antw: Bij akkoord van de gemeente, dan streven we ernaar de LED verlichting na de
voorjaarscompetitie en voor het open toernooi (dus in juni) te laten realiseren. Exacte planning is
uiteraard afhankelijk ven goedkeuring ALV, financiering en levertijd verlichting. Het onderhoud van
de huidige verlichting ligt vast in een contract, daar komen we niet onderuit zo lang de verlichting er
hangt.

Vraag: Moeten er nog masten bij komen?
Antw: Nee, dat is niet nodig.

Vraag: Als subsidie pot leeg is, wordt deze dan weer aangevuld?
Antw: Ja, deze wordt per 1-1-2020 weer gevuld, maar nog niet bekend met welk bedrag.

Opmerking: SDE is gesloten (verstrekt leningen)
Antw: Klopt, echter BOSA is opvolger van SDE.

Vraag: Blijft de prijs stabiel of zakt deze nog omtrent de LED verlichting?
Antw: Dit weten we niet.
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Opmerking: Duurzaamheid van de banen (technische levensduur van 10 jaar). In 2015 is er over een
nieuwe privatiseringsovereenkomst gesproken, toen werd de levensduur 12 jaar. Er wordt nu al over
2022 gesproken, en de gemeente zegt al 2024.
De gemeente heeft in 2017 een meerjareninvesteringsraming voor haar sportparken laten maken.
Hierin is opgenomen dat de banen van VLTC in 2024 aan vervanging toe zijn. Waarop dit is gebaseerd
weten we niet. We zijn er overigens wel heel blij mee dat het reguliere / dagelijkse onderhoud heel
goed wordt uitgevoerd, waardoor de levensduur ook daadwerkelijk verlengd is.

Stemming:

Het bestuur stelt de volgende vraag aan de leden:

Gaan de leden akkoord met een investering van € 67.000,= (inclusief € 21.000,= subsidie) voor de
vervanging van de huidige verlichting in LED verlichting onder de absolute voorwaarde dat de
Gemeente de lening verstrekt?

Stemming:
Ja, de leden zijn allen akkoord.

Zodra er meer bekend is over de behandeling van ons verzoek in het college van B&W informeren wij
de aanwezige leden.

Nagekomen info, per e-mail d.d. 03-03-2019 verzonden aan de aanwezigen bij de ALV:

“Zoals toegezegd zou ik jullie informeren over de uitkomst van het overleg van gemeente
Veldhoven. Afgelopen dinsdag heeft het college van B&W positief beslist op ons verzoek tot
het verstrekken van een financiering aan VLTC voor de aanschaf van de LED-verlichting. Dat
betekent dat de stemming in de ALV geldig blijft en we verder kunnen met de vervanging van
onze huidige verlichting in LED-verlichting. Afgelopen vrijdag heb ik met de gemeente de
nodige vervolgacties besproken. Deze zullen door ons, de gemeente en de beoogde
leveranciers na de carnavalsvakantie worden opgepakt.”
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Begroting:

Bij de begroting voor 2019 is nog geen rekening gehouden met de investering voor LED en de
besparingen hiervan.

Vraag: Is er wel rekening gehouden met de BTW verhoging?
Antw: Ja, hier is wel rekening mee gehouden.

Betreffende de kosten accommodatie is de afschrijving licht meegenomen, nog niet de energie
besparing. De andere posten zijn nagenoeg gelijk.

Bestuurskosten zijn gelijk aan vorig jaar, het exploitatieresultaat staat op € 0,=, dat is ook de wens.

Op de meerjarenbegroting staan een aantal posten waaronder:

· De led financiering;
· Keuken renovatie (2020-2022);
· Vervanging banen (2022)

Vraag: Ik mis de renovatie voor het dak
Antw: De 1e prioriteit is kunnen tennissen, dus daarom de LED verlichting, daarna de banen. Dan pas
komt de extra besparing voor isolatie (en renovatie) van het dak.

Vraag: En zijn zonnepanelen een optie?
Antw: Hangt samen met de renovatie van het dak. Daarnaast weten we dat tot 2020 de
salderingsregeling geldt. Deze regeling wordt daarna (wellicht) vervangen door een nieuwe regeling
waarvan we de voor- of nadelen nog niet kennen. Daarom nu niet hoog op de wensenlijst.

Vraag: En gezamenlijk met Korze zonnepanelen aanschaffen? Zonnepark Welschap gaat helaas niet,
we vallen buiten de postcoderoos.
Antw: Dit heeft de aandacht.

Vraag: Dubbel glas is dat een optie?
Antw: Hier is over gesproken, maar dan is aanpak dak ook wenselijk en dan wordt het een hele
renovatie. Wachten we nog even mee.

Vraag: Er zou een geheel nieuw sportcomplex komen op de Zilverackers, hier iets meer bekend over?
Antw: Voorzitter heeft hier niets meer over gehoord van gemeente.
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6) Bestuurs- en commissieverkiezing.

Dit jaar zijn aftreden en herkiesbaar:

· Charl Schmeink (bestuurslid, voorzitter JC);
· Johan Klootwijk (bestuurslid, voorzitter TC);
· Myrthe Hinskens (voorzitter)

Alle aanwezigen zijn erg tevreden en akkoord met het aanblijven van de 3 leden.

7) Behandeling van ingediende voorstellen

“VLTC Doe Dag” ingediend door Paviljoencommissie (pc) en Accommodatiecommissie (ac). Ger
Hendriks licht dit voorstel toe.

Buitengebeuren: is verantwoording voor de ac. In de praktijk wordt dit tot volle tevredenheid
uitgevoerd door Toon vd Loo met ondersteuning van Henk vd Linden en enkele anderen.
Stek inclusief doucheruimtes: de verantwoordelijkheid hiervan ligt deels bij de pc (bar, keuken en
berging) en voor het overige bij de ac.
In de praktijk wordt het reguliere schoonmaakwerk grotendeels gedaan door derden onder
aansturing van de ac. Gezien het aantal beschikbare uren voor de schoonmaak loopt dit goed. Wel
bestond er bij de ac en pc onduidelijkheid over een aantal onderhoudszaken.

Het onderhoud gebeurt op basis van oude lijsten waarin voor een groot aantal elementen was
aangegeven wie verantwoordelijk was en wat de onderhoudsfrequentie was. De pc en ac zijn samen
aan tafel gaan zitten om deze lijsten aan te vullen en te actualiseren. Bij het aanpassen van deze
lijsten constateerden we dat voor een aantal onderdelen de frequentie zodanig was dat die mogelijk
beter op een andere manier uitgevoerd zou kunnen worden. Omdat we hier geen ervaring mee
hebben zijn we gaan informeren hoe De Korrel en Metzpoint het onderhoud regelen.

Mede gezien de ervaring bij Metzpoint adviseren wij als pc en ac om ook een VLTC Doe Dag voor
onze vereniging te ontwikkelen.

Vraag: Is de doe dag voor algemene zaken of voor bijvoorbeeld grote schoonmaak?
Antw: Concreet voorstel gaat er nog komen via ac of pc. Dit wordt vermeld in de nieuwsbrief als er
iets concreets is.

Vraag: Moet de frequentie van de reguliere werkzaamheden ook aangepast worden?
Antw: Nee, die blijft hetzelfde, maar de doe dag wordt extra.

Vraag: Komen de schoonmakers dagelijks?
Antw: Nee, op dinsdag- en zaterdagochtend. Tijdens de competitie en bij andere activiteiten komen
de schoonmakers vaker.
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Koeling en koffiezet apparaat verdienen wellicht extra aandacht. Daarnaast kan er tijdens de
bardienst als het rustig is, ook gepoetst worden. Het verzoek is dan ook om een bardienst nuttig te
besteden, ook als het niet druk is.

8) Rondvraag

Vraag: Sluiting buitendeur naar baan 3 werkt niet naar behoren en valt niet goed in het slot.
Antw: Hier wordt regelmatig naar gekeken. Bij het afsluiten van De Stek goed kijken of deze deur
goed dicht is. Er zit geen verklikker op, valt niet binnen het alarm.
Er zit ook regelmatig infill tussen de deur, ook dit wordt regelmatig nagekeken.

Vraag: Padel tennis, wordt hier over nagedacht?
Antw: Ja hier is over gesproken. Het park is hiervoor niet geschikt (ruimte achter baan 10 is van Rood
Wit). Ook qua investering komt het niet uit. Daarnaast is Padel ook al bij een aantal dichtbij zijnde
verenigingen aanwezig.

Vraag: Afschaffing halfjaar betaling punt 7 vergeten.
Antw: Ja, klopt, goede opmerking. De paar leden dit dit betreft hebben inmiddels een bericht vand e
penningmeester ontvangen en weten er dus van.

9) Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en nodigt iedereen uit om gezamenlijk een drankje te
drinken.


