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23 leden aanwezig.

1. Voorzitter Ans Lansink opent de vergadering en heet allen van harte
welkom.

2. Het bestuur is in onderhandeling met de gemeente. De bedoeling is 
dat de gemeente twee banen (3 en 4) van ons afpakken om daarvan
parkeerplaatsen te maken voor de nieuwe appartementen die zullen 
gebouwd worden op de plaats van de school aan de 
Heemraadstraat. De huur blijft hetzelfde voor ons, maar wordt nu 
over twee banen betaald.
In ruil daarvoor biedt de gemeente aan de andere twee banen op te 
knappen. Besloten wordt tot “gravel op afschot” omdat dat wat 
goedkoper is dan “smash court” waardoor er ruimte ontstaat ook 
LED-verlichting aan te brengen.
Het bestuur achtte die nieuwe verlichting van groot belang omdat 
die grote besparingen zou opleveren. 
Wel moet de vereniging daarvoor zelf subsidie aanvragen hetgeen 
dankzij denkwerk van o.a. Geert en Peter nog een probleem 
opleverde; maar via snelle een-tweetjes op 30 januari tussen 
Miranda Jansen van grondzaken en Peter zijn deze problemen 
opgelost en is nog op 31 januari de aanvraag voor subsidie de deur 
uitgegaan.
Er waren nog een paar mensen die bedenkingen hadden of 
gemeenschapsgeld zo kon worden besteed aan ons stervend clubje 
maar we zijn ervan overtuigd dat we meer overlevingskansen 
kunnen krijgen en de gemeenschap / wijk Brakkenstein van dienst 
kunnen blijven, ouderen kunnen laten bewegen, etc. terwijl de 
gemeente eerder verdient dan erbij inschiet omdat parkeerplaatsen 
kunnen aanbieden van groot belang is op de Heemraadstraat.
Alle leden stonden daarna achter deze aanpak.
De hoop is dat er gedurende de maand maart gewerkt gaat worden 
en op 27 maart zou kunnen worden opgeleverd.
Wij moeten zelf tijdens de werkzaamheden de lek in de waterleiding 
opsporen en laten repareren.
We moeten ook dringend de verwarmingsketel laten schoonmaken.
Monique is op aanraden van Reijn van Dijk, in gesprek met 
MMFysio, een bedrijf dat in Malden en Molenhoek zit maar ook op 2 
plaatsen in Brakkenstein. Zij zijn in Malden gestart met het 
aanbieden van gratis trainingen aan 55 -plussers om hen aan het 
tennissen te krijgen en ik hoop dat zij iets dergelijks ook bij ons 
kunnen doen. Wellicht dat dan de junioren hiervan kunnen 
meeprofiteren?



Peter is op zoek naar een stagiair op mbo- of hbo-niveau die de 
kinderen lessen kan geven.
Peter is ook volop bezig met sociale hygiëne (Fred heeft een 
diploma, maar we moeten nog een ander hebben) , Rens biedt zich 
staande de vergadering hiervoor aan! Alcoholgebruik; geen 
probleem bij ons want geen tieners in de tent en veel behaalde 
certificaten…
Fred, Theo en Rens willen wel een onderhoudscursus voor “gravel op
afschot” volgen. Overigens proberen we een onderhoudscontract af 
te sluiten met het bedrijf dat dit gaat aanleggen.

3. De notulen van de vorige ALV (24 januari 2019) worden vastgesteld.
4. Vacatures:

 Netty zal door Geert geholpen worden de benodigde software op 
haar nieuwe computer te installeren en inmiddels kan ze ook met
de nieuwe outlook alle leden weer bereiken. Dankzij dat wil ze 
nog een tijdje door gaan met de ledenadministratie hetgeen 
uiteraard haar op een applausje kwam te staan!

 Jolein en Trea worden bedankt voor hun grote inzet die helaas 
een spreekwoordelijk gevecht tegen de bierkaai bleek te zijn; de 
zeven jeugdleden hopen we op een of andere manier te 
behouden (zie 2) maar een jeugdcommissie is vooralsnog 
overbodig.

 Bij de vacature voorzitterschap bleef het heél stil, we besluiten 
dit door te schuiven naar het slot.

5. Barbeheer. Er komen geen bardiensten meer. De diverse groepen 
kunnen zelf een geldzak en eventueel sleutels halen bij “Buur” , heel
wat dichter bij dan het vorige adres! Wel noteren wat gedronken 
wordt en de geldzak in de bus doen en niet in de kas-la laten liggen 
graag! En denk aan de lichten, de laatste doet die uit… Allen zijn 
akkoord.

6. Contributie wordt verhoogd met €10,- voor alle leden, bijna allen 
stemmen voor. Er ontstaat een discussie of en hoe we gezinnen 
tegemoet kunnen komen: we kunnen de jeugd gratis laten spelen 
als de ouders lid worden bijvoorbeeld. Dagkaarten moeten €5,- 
kosten voor drie klokuren. 

7. Commissies Alleen de technische commissie heeft een verslag 
ingediend hetgeen hier als bijlage toegevoegd wordt. 
Accommodatie- bar- en toernooi-commissies bleven stil wat verslag 
betreft maar niet stil in handelen want er is gesnoeid en opgeruimd, 
er is ingekocht en verkocht… alleen een toernooi hadden we dit jaar 
niet. Maar allen blijven in functie, voor alles dank!

8. Financieel verslag en begroting. De penningmeester heeft de cijfers 
keurig op een rijtje gezet, lopend vanaf 2017 en ook de begroting 
voor 2020 opgesteld en aan de leden overhandigd. Daarvoor dank!



Kascommissie, bestaande uit Arno Janssen en Anton Hutting hebben
alles in orde bevonden en de ALV verleende de penningmeester 
daarop décharge voor de financiële administratie van het afgelopen 
boekjaar  2019.

9. Lief en leed. Ans herdenkt Riet Rutten en Piet in de Rijt, gestorven 
in 2019, door een minuut stilte te vragen.
Monique overhandigt Martien en Arno een gegraveerde pen voor 
hun zilveren jubileum en ieder drie flesjes Tripel. Ze gaven de 
flesjes meteen terug aan de club…
Monique noemt dan de twee leden die al 45 jaar de vereniging 
versterken in allerlei functies maar vooral ook in hun actieve 
tennisspel: Jacques Veerkamp en Rens Meijer. Zij krijgen allebei een
trofee waarop staat gegraveerd: “Grote verdiensten voor TV 
Brakkenstein”.
Ook Ans Lansink krijgt deze trofee omdat zij vele malen 
bestuursfuncties vervulde, tot vorig jaar ook nog actief op de baan 
huppelde maar nu, na 48 jaar, toch liever wil ophouden. Zij ontving 
ook nog een gegraveerde pen die we al vorig jaar voor hadden laten
maken… maar toen heeft ze er toch nog een jaartje aangeknoopt, zo
is Ans!!!

10. Rondvraag
De heikele kwestie van de voorzitter keert terug en na enkele 
minuten… Thea zei, tja dan kunnen we nu naar de Kamer van 
Koophandel en de club opheffen….zei …. Anton Hutting dat hij het 
wel zou doen. Gejuich was zijn deel.
Martien Summers en Rens Meijer worden kascommissie over 2020, 
ook dat is dus meteen geregeld.
Martien noemt het grote succes van de kaartavonden, er waren 
vorige keer 36 mannen en vrouwen, heel gezellig en een lekker 
draaiende bar. De volgende kaartavond is 6 maart.
Martien stelt voor borden te gaan verkopen zoals ze bij de 
voetbalclub doen: €100,- voor een bord met iets van jou of jouw 
groep erop geschreven en dat komt dan aan de muur te hangen.
Martien belooft ook een openingstoernooitje bij de oplevering van de
nieuwe banen.
Martien oppert ook de mogelijkheid een “vriendenkring” op te 
richten en een “donatiepot” te openen.

Ans geeft Anton op symbolische wijze de hamer en Anton sluit de 
vergadering onder dankzegging van allen, ook die niet genoemd 
zijn.



BESLUITEN

1. De senioren gaan allen €155,- per jaar betalen en de junioren €55,-
2. Een dagkaart wordt €5,- voor drie klokuren.
3. Het bestuur zal een duidelijk voorstel doen over gezinskortingen, 

zomerlidmaatschappen en andere mogelijkheden.
4. Ans Lansink treedt als voorzitter af en Anton Hutting neemt het 

stokje over: een en ander zal aan de Kamer van Koophandel worden
doorgegeven.

5. Martien van Summeren en Rens Meijer zullen de kascommissie-taak 
vervullen over het boekjaar 2020.

6. De jeugdcommissie treedt af en er wordt voorlopig geen nieuwe 
benoemt, alle overige functies blijven gehandhaafd.

7. De bardiensten worden afgeschaft, de diverse spelersgroepen 
kunnen zelf de bar bedienen en opbrengsten in de geldzak doen en 
in de bus deponeren.

8. Het bestuur kan verder gaan met de verbouwing van baan 1 en 2, 
samen met de bouwcommissie, waarin Geert van Schijndel, Rens 
Meijer, Theo Bouwman en Fred van Davelaar zitting hebben.

Aldus onthouden door Monique, 1 febr.2020.


