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Notulen van de Jaarvergadering TVB van 7 april 2022 

Aanwezig 5 leden en alle bestuursleden. 

 

 

1. Opening 

Henk opent en vertelt dat we twee jaar door corona geen jaarvergadering hebben gehouden. 

2. Mededelingen 

Geen 

3. Notulen van de ledenvergadering van maart 2019 

Sjoukje wordt bedankt voor het maken van de notulen en ze zijn bij deze vastgesteld. 

4. Jaarverslag 

Sjoukje doet verslag van het afgelopen jaar.(Zie website jaarverslag 2021) 

Henk doet aansluitend een vooruitblik. Zo zal de gemeente-toss in het najaar weer opgepakt worden. 

Ferwert neemt het initiatief hierin. Ook gaat het mixtoernooi van oud Ferwerderadiel weer opgepakt 

worden door Ferwert. De toss-avonden beginnen weer en de viering van het 10 jarig bestaan komt nog. 

5. Financieel verslag 

Het verslag is door corona voor drie jaar ineens gecontroleerd door de kascommissie. 

Toelichting op 2019: er zijn toen nog wel jeugdlessen geweest. Inkomsten en uitgaven bijna gelijk aan 

elkaar. 

Toelichting op 2020: De mededeling kwam dat de banen overgenomen konden worden. Positief resultaat 

Toelichting op 2021: Er zijn meer inkomsten dan uitgaven.  

Voor de toekomst zou TVB bij overname geen huurkosten hebben, er moet wel 200 euro aan opstal 

betaald worden aan de gemeente. Alle andere kosten, onderhoudskosten, reparaties, e.d. moeten we nu 

zelf betalen. 

Daarnaast moet er geld gereserveerd worden voor vervangen banen in de toekomst(over 10 jaar?) 

Het MFC heeft de afgelopen 10 jaar wel subsidie gekregen(ongeveer €1000 per jaar) voor tennis, echter is 

dit nooit gebruikt voor reserveringen van de banen. 

6. Verslag van de kascommissie: Ton Verkerk en Wim van Blotenburg. Wim is namens de commissie 

aanwezig. Zij hebben het jaar 2019, 2020 en 2021 gecontroleerd. Zij zijn akkoord met de verslagen en 

verlenen decharge over alle drie jaren.  

Instellen nieuwe kascommissie: Wim blijft nog een jaar zitten in de kascommissie, Jakob Smit gaat hem 

volgend jaar versterken. Ton Verkerk wordt bedankt voor zijn diensten. 

7. Kort verslag van de  

• ledenadministratie: 55 seniorleden en 4 jeugdleden 

• Jeugdactiviteiten. In 2020 en 2021 waren er geen activiteiten voor de jeugd. Voor volgend jaar wel 

weer een trainer die ook jeugd les geeft. Er is nog geen schooltennis gepland. 

8. Contributieverhoging senioren van €70,-- naar €75,--. Dit voorstel zou dan per 2023 ingaan. 

De leden zijn akkoord. Wel de contributie voor de jeugd zo laag mogelijk houden. 

Door hogere energielasten en inflatiecorrectie zullen de kosten hoger worden. Daarnaast komen de 

genoemde reserveringen voor vervanging banen. 
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9. Overname tennisbanen. Het is wachten op de datum voor het tekenen bij de notaris voor overname in 

opstal. Over het gebruik en prijs van 1 kleedruimte en materialenhokje moet nog een gesprek plaats 

vinden met het bestuur van het MFC.  

10. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Dotinga en Willem Kooistra 

Nieuwe bestuursleden: Howard Steenbeeke en Klaas Sikma 

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, de nieuwe bestuursleden, Howard en Klaas worden met 

applaus verwelkomd.  

Henk en Willem zijn al vanaf 2007 (samen met Watze en Sjoukje) in een werkgroep voor een 

tennisvereniging i.o. Sjoukje bedankt de mannen voor hun lange inzet voor de tennisvereniging als 

voorzitter en penningmeesten/ledenadminstrateur, maar ook voor de vele klussen die zij voor de 

vereniging hebben verricht. En altijd met veel enthousiasme. 

11. Rondvraag 

• Wim van Blotenburg hoopt dat de huur van kleedruimte e.d. niet te duur gaat worden. 

Het MFC moet wel zijn dorpshuisfunctie houden en laagdrempelig zijn voor verenigingen. 

• Jakob Smit sluit zich hierbij aan. Hij vindt het jammer dat de subsidie MFC niet voor reservering is 

gebruikt. Jakob vraagt ook of de kosten van de notaris en overdrachtskosten door de gemeente 

betaald worden. Antwoord is dat alle kosten voor de gemeente zijn. 

12. Voorzitter Henk sluit de vergadering. 

 


