
  
 

VERSLAG ALV 10 maart 2023 
 
Aanwezig:  

Iebe Bart van der Heide (voorzitter); Jiri Simecek (lid); Jitty Stuij (secretaris); Hans Tamsma 

(penningmeester); Jos Nakken (lid);  

Marije Olthof; Bert Weidenaar; Ronald de Boer; Anja Wiersma; Luitzen Nijdam; Irene Zonderland; 

Piet Westerhuis; Jacco Hanewald; Niels de Haan, Jouke Jan Schaap; Gatze Heeres; Klaske de Jong; Eric 

Otten; Pieter Olthof; Jelle Jan van der Duim; Hinke Popma; Sybrand van der Heide; Eva Helmholt; 

Peter Visser 

 

VERSLAG 

1. Opening/Vaststellen agenda 
De voorzitter opent om 20:00 de vergadering. 

 

2. Mededelingen/Ingekomen stukken 
Adreswijziging: Van Hoofdstraat 93 naar Jan Lomanleane 7 

 

Reanimatie en AED training 

Vanuit de gemeente is er wederom een Reanimatie en AED-Training aangeboden. Vanuit de 

club willen we hier graag aan deelnemen. Deze vindt plaats op 14 maart aanstaande. 

Aanmelden kan nog op info@tclauswolt.nl. 

 

3. Wijziging bestuur & commissies 

Er zijn enkele wijzigingen in het bestuur geweest. 

a. Iebe van der Heide – Voorzitter – Aftredend en Herkiesbaar 
Iebe mag aanblijven als voorzitter, alle aanwezig leden stemmen voor. 

b. Sjoerd van der Boon – Bestuurslid Accomodatie&Park beheer; Aftredend en niet 
herkiesbaar: Voordracht Jos Nakken. 
Alle aanwezige leden stemmen voor, Jos Nakken is benoemd als nieuw bestuurslid. 

c. Afscheid Commissieleden; Jelle Jan, Anouck, Jeroen, Jitty, Krista, Judith Jonk 

d. Oproep nieuwe commissieleden 
Anja Wiersma meldt zich spontaan aan voor de PR-commissie. 

 
Opmerkingen: 

- Het is erg belangrijk dat onze commissies gevuld blijven met enthousiaste leden. Doordat 

meerdere leden afscheid hebben genomen van verschillende commissies, is er nieuwe 

aanwas nodig. Daarbij hebben we de hulp van alle leden nodig.  

mailto:info@tclauswolt.nl
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Als voorbeeld de sponsorcommissie. Wordt er vanuit de sponsorcommissie geen aandacht 

besteed aan de sponsoren, dan hebben we over 2 jaar geen sponsorinkomsten meer. 

 

Dus wie meldt zich aan!? We zoeken hulp voor de: jeugdcommissie, wedstrijd- en 

toernooicommissie en de sponsorcommissie. 

 

e. Notulen ALV 21 januari 2022 
De notulen van de ALV 2022 zijn toegankelijk gemaakt op de website, via de link: 

www.tclauswolt.nl/over-ons/documenten 

 

De notulen zijn goed gekeurd door de aanwezige leden. 

 

f. Financieel verslag 2022/Begroting 2023 
Sponsors voor 3 jaar vastgelegd. Daar ligt wel wat druk. Sponsorsbijeenkomst organiseren, er 

moeten mensen bij de cie voor nieuwe sponsoren. Achterdeur dichthouden 

 

Energie, geld teruggekregen, onverwacht. Voordelen van de ledlampen. Zonnepanelen 

zouden ook een groot voordeel opleveren 

Eric Otten: Tennisballen aparte begroting ivm subsidie 

Ronald de Boer: winstmarge kantine voldoende? Hans: Geen commerciële prijzen, op zich 

goed resultaat.  

Ronald de Boer: Is toernooi dan wel winstgevend? Hans: Ja want sponsorgelden zitten hier 

niet bij. Al met al draaien we quite voor toernooi 

 

Er is 70000 voorzien voor de banen en 20000 voor kantine. Kleine groei 

verenigingsvermogen, is het resultaat. 17320 overgehouden, dat is de totale sponsorpot. Dus 

erg belangrijk. 

 

Geen vragen meer 

 

 

Mededelingen kascommissie 

De boeken zijn gecontroleerd en er is akkoord gegeven. 

 

 

http://www.tclauswolt.nl/over-ons/documenten
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Dechargeverlening 

De aanwezige leden is gevraagd om decharge te verlenen. Er is geen bezwaar en de leden 

worden bedankt voor het vertrouwen. 

 

Nieuwe kascommissie 

Johan Holtrop heeft twee jaar in de kascommissie gezeten en treedt dus af. Voor 2023 is er 

een nieuw lid nodig die naast Bert Weidenaar plaatsneemt in de kascommissie.  

 

Ronald de Boer meldt zich spontaan aan als zijn vervanger en neemt plaats in kascommissie. 

 

Contributie 

De indexering van de contributie is door alle aanwezige leden akkoord bevonden. 

 

g. Jaarverslagen commissies 
Alle verslagen van de commissies zijn terug te lezen op de website, via de link: 

www.tclauswolt.nl/over-ons/documenten 

 

 

h. Renovatie accommodatie 
Er is een nieuwe verbouwingscommissie in het leven geroepen voor het renoveren van 

ons clubgebouw, bestaande uit de leden Jos Nakken, Sybrand van der Heide, Bert 

Weidenaar en Gatze Heeres. Is samenwerking met de architect Gerard Brouwer in 

Beetsterzwaag is er gekeken naar het verbouwen van de kantine en de kleedruimtes. 

Hiervoor is een plan gemaakt, waardoor we de komende 20 tot 30 jaar vooruit kunnen. 

Het huidige clubgebouw is gebouwd in 1978, dus inmiddels afgeschreven. Dit betekent 

dat we wel moeten vernieuwen.  

 

We gaan uit van de bestaande locatie, aangezien een andere locatie op het moment niet 

aan de orde is. Er zijn veel gesprekken gevoerd met de gemeente, maar ze willen ons 

nergens tegemoet komen en we kunnen met dit clubgebouw niet nog 10 jaar wachten.  

 

Investering vernieuwen clubgebouw 

De verbouwingscommissie heeft een kostenoverzicht gemaakt, waarbij de totale 

investering op 305000 neerkomt (zie pagina 18 van de presentatie). 

 

http://www.tclauswolt.nl/over-ons/documenten
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We willen 50.000 eigen geld gebruiken, maar liever meer. Het voorstel is om (een deel) 

van de voorzieningen van de banen van 70.000 te gebruiken, zodat we geen lening bij de 

bank hoeven af te sluiten.  

 

Pieter Olthof geeft aan dat de banen in deze staat nog wel 20 jaar door kunnen door 

goed onderhoud. Enige probleem is de drainage. Deze is vorig jaar opnieuw 

doorgespoten. Kan zijn dat dat op den duur dichtslibt.  

Het voorstel is om een lening af te sluiten op het moment dat er meer baanonderhoud 

nodig is en het gereserveerde bedrag van 70.000 nu te gebruiken. 

 

Er wordt unaniem akkoord gegeven door de aanwezige leden, om verder te onderzoeken 

of het mogelijk is hiervoor een nieuw clubgebouw neer te zetten. Er gaat nog veel tijd 

zitten in het aanvragen van alle subsidies, het verdere papierwerk en uitwerken van het 

plan door de verbouwingscommissie. 

 

Tijdspad 

Er wordt uitgegaan van een tijdspad van een jaar, voordat alles verder is uitgewerkt en er 

een concreet plan ligt. Hierin worden op verzoek van Pieter Olthof ook het hok en de 

gravelbak meegenomen. Daarnaast geeft Irene Zonderland aan dat het goed is om deze 

zomer al te beginnen om iedereen te mobiliseren voor een bijzondere ALV aan het einde 

van dit jaar, zodat iedereen mee kan stemmen over het nieuwe clubgebouw. Er moet 

een mooie uitleg met schetsen en foto’s in de kantine komen, zodat er een breed 

draagvlak is. 

 

8. Statuten en huishoudelijk reglement 
Omdat de oude statuten inmiddels 30 jaar oud zijn, heeft het bestuur de statuten laten 

aanpassen naar nu. De Belangrijkste wijziging is het benoemen van een 

continuiteitscommissie. M.a.w., als een bestuurslid bijvoorbeeld komt te overlijden, dan 

moet er een vervanger beschikbaar zijn. Hiervoor is bedacht dat een aftredend bestuurslid, 

automatisch in continuiteitscommissie plaatsneemt, totdat er een nieuw bestuur is. Dit is 

puur een praktische oplossing. 

 

Alle aanwezig leden gaan akkoord met de nieuwe statuten en het huishoudelijke reglement. 
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9. Commissies 

Technische commissie 

In 2022 was er een hoge stijging van de leden. Dit jaar zijn we weer teruggezakt naar 248, 

maar Niels merkt op dat er nog 10 nieuwe leden bijkomen. 

Om dit jaar nog meer leden aan te trekken wordt er onder andere weer schooltennis 

georganiseerd. Daarnaast gaan de zomer- en herfstchallenge gewoon door. 

 

Het is ook belangrijk om de leden betrokken te houden bij de club. Onze commissies lopen 

nu leeg en er is weinig animo vanuit de leden. Er wordt daarom geopperd om nieuwe leden 

bijvoorbeeld in de tossapp te zetten, een aantal avonden per jaar nieuwe leden uitnodigen 

om uitleg te geven over de club, een buddysysteem op te zetten of een informatieboekje 

samen te stellen. Hier wil de PR-commissie wel mee aan de slag. 

 

In de presentatie is van pagina 20 tot en met 26 meer informatie terug te vinden vanuit de 

technische commissie. 

  

Jeugdcommissie 

Luitzen Nijdam is aanwezig om wat te vertellen vanuit de Jeugdcommissie. De commissie 

moet nieuw leven worden ingeblazen nu Nick vertrokken is. Door de jeugd zijn er afgelopen 

jaar verschillende acties gehouden om geld in te zamelen. En ook voor 2023 zijn er alweer 

wat plannen om de jeugd betrokken te houden. 

 

In de presentatie is meer informatie te vinden van pagina 27 tot en met 32 

 

Kantinecommissie 

Vanuit de kantinecommissie wordt gemeld dat de prijzen dit jaar gelijk blijven. Het 

assortiment is uitgebreid met wat gezondere keuzes, die ook wat goedkoper gemaakt zijn 

dan de ongezondere producten. Dit om te stimuleren dat men iets gezonds neemt. 

 

Afgelopen jaar kon voor het eerst het kantinerooster zelf door de leden worden ingevuld en 

dat is goed bevallen! 70% werd door de leden zelf gevuld, waardoor er nog maar weinig 

hoefde te worden aangevuld. Dit jaar zal dit worden voortgezet. 

 

Op de competitiedagen was er afgelopen jaar geen kantinedienst meer. Dat blijft ook dit jaar 

zo. Wel het verzoek vanuit de kantinecommissie op het netjes te houden. Ook gedurende de 

dag af en toe even opruimen. 
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Park & Materialen commissie 
Bij de Park & Materialen commissie heeft Steven Koerts de verantwoordelijkheid gekregen 

om het snoerwerk bij te houden. Er is door de gemeente al veel snoeiwerk gedaan rondom 

baan 5, hier mag nog wel wat meer gedaan worden. Jos Nakken geeft aan dat hij dit met 

Steven op zal nemen.  

 

Op 18 maart zal er nog een nieuwe ronde gedaan worden door een aantal leden. De lijnen 

moeten er onder andere weer in. 

 

In de presentatie staat meer informatie van pagina 36 tot en met 39. 

 

Sponsorcommissie 

Op dit moment ligt deze commissie ene beetje op z’n gat. We hebben afgelopen jaar 

behoorlijk veel sponsoren binnengehaald en nu is het zaak om deze sponsoren betrokken te 

houden bij de club. Vooral omdat de contracten binnen nu en 1,5 jaar weer moeten worden 

verlengd voor extra inkomsten. Dit is erg belangrijk met het oog op de bouw van een nieuw 

clubgebouw en het voortbestaan van de club.  

 

We zijn daarom op zoek naar 3 leden die plaats willen nemen in de sponsorcommissie!! Meld 

je dus vooral aan bij het bestuur!  

 

PR & Communicatie commissie 

Afgelopen jaar is er vooral tijdens de evenementen veel op social media gezet. Helaas is het 

lastig gebleken om regelmatig een nieuwsbrief rond te sturen, omdat elke commissie op 

andere momenten iets te melden heeft. Daarom regelmatig een mail met algemene 

informatie. 

 

Dit jaar wil de PR-commissie zich richten op het informeren van nieuwe leden. Daarnaast 

wordt er aan de leden gevraagd om ook zelf foto’s te maken tijdens evenementen en die 

door te sturen naar Marije. 

 

10. Rondvraag 
Opmerkingen leden: 

- Frank de la Court ligt in de Marrewyk, kan er een kaartje worden gestuurd? Dit wordt 

opgepakt. 

- Afgelopen jaar was het toernooi van zondag tot en met zaterdag. Is dit goed bevallen? Ja, 

dit is heel positief ontvangen door de deelnemers. Er is ook meer omzet gedraaid dan andere 
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jaren, omdat iedereen de laatste zaterdag bleef hangen.  

- Er is tijdens het toernooi een meneer gevallen die naar het ziekenhuis moest, is daar nog 

aandacht aan besteed? Ja, Luitzen Nijdam is een aantal keer bij deze meneer geweest omdat 

het een bekende is. Echter niet namens de club, daar had wat meer aandacht voor mogen 

zijn. 

- Klaske geeft aan dat er wat discussie is rondom de dinsdagcompetitie. Hier is wat 

onduidelijkheid over. Jiri geeft aan dat hij Jos van der Bij (VCL) hiernaar zal vragen. Het is een 

beslissing vanuit de bond. 

 

11. Sluiting 
Iebe sluit om 22:40 de vergadering af. 
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ACTIELIJST 

1. Jitty: Mail versturen over Reanimatie en AED Training, zodra aanmelden 

mogelijk is; 

2. Jitty: Vermelden van de aanwezigen tijdens ALV; 

3. WTC: Informatie verspreiden over Landelijk programma All Stars; 

4. Kantinecie+ledenadm.?: Begeleiding nieuwe leden, opnieuw opzetten. 

O.a. door automatische reply na aanmelding, met belangrijke info. 

Middag/Avond organiseren of instructievideo maken, inclusief uitleg 

kantinedienst; 

5. Regels opstellen voor nieuwe leden, printen op A4 en op website zetten; 

6. WTC: Op zoek gaan naar 2 nieuwe leden voor de Wedstrijd- en 

Toernooicommissie (8/9-speler + voetbal?); 

7. Jeugdcie.: Aanschaf clubkleding jeugd; 

8. Kantinecie.: Nieuwe lijst over opstarten en afsluiten kantine, ophangen 

in kantine en op website plaatsen; 

9. Kantinecie./Jiri: Gezondere voeding in de kantine, verandering 

assortiment (minder suiker en meer gezonde keuzes); 

10. Kantinecie./Sjoerd: Bak in kantine plaatsen voor oude ballen ivm goede 

doel en een bak voor plastic flesjes ivm statiegeld; 

11. Sponsorcie./Marcel: Club van 150 op nieuwe website plaatsen 


