Verslag Algemene Ledenvergadering TV Brakkenstein.
24 januari 2019 in De Keet.
Afwezig met berichtgeving: Hennemieke Wannet en Henny Stunnenberg
Aanwezig: 25 leden.

1. Opening door voorzitter Theo Bouwman.
Er blijken geen wijzigingen in de agenda te hoeven worden
aangebracht.
2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen post.
Ø Overleg met de gemeente: ze blijkt behoefte te hebben aan de
banen 3 en 4 om mee ter verkoop aan te bieden aan een
projectontwikkelaar die ook de school wil kopen; er zou op “onze”
grond dan een parkeerplaats gerealiseerd kunnen worden.
In ruil vroegen wij voor de banen 1 en 2 een nieuw beleg, nieuwe
afrastering en misschien nieuwe LED verlichting en de gemeente
heeft daartoe al een schatting van de kosten laten maken:
€80.000. Natuurlijk zal er nog flinke tijd overheen gaan voor een
en ander zijn beslag krijgt. Er is ook een bestemmingswijziging
voor nodig.
Ø Aan de gemeente is ook aangeboden gebruik te mogen maken
van clubhuis en oefenkooi, uiteraard tegen een vergoeding.
Ø Kevin Bosch is een buurtsportcoach van de gemeente Nijmegen
en die heeft het bestuur geholpen met allerlei tips; zo konden we
€500,- van de gemeente krijgen vanwege ons lustrumfeest.
Ø Dankzij zijn interventie is ook uiteindelijk de subsidie verstrekt
voor de gehouden clinics aan basis- en middelbare
schoolleerlingen.
Ø Overleg met de jeugdcommissie: er rust geen zege op de
tennislessen… Helaas raakten we Laurens kwijt en gelukkig ook
“Tennisdiensten”, vervolgens volgde Emile Gisbers Laurens op
maar die was meer geblesseerd dan fit en nu hebben we Arthur
en weer een overkoepelende club! Maar Arthur blijkt enthousiast,
de overkoepelende club zit weliswaar ver weg in Barneveld maar
Arthur woont vlakbij; we hebben dus afgesproken dat we
binnenkort het contract zullen tekenen zodat in ieder geval het
komende jaar training is verzekerd.
Ø Vrijwilligersdag: de vorige in maart was een succes, dank nog
daarvoor. De volgende is op 16 maart 10.00uur (wees gerust,
zonder tosti’s….)Indien nodig vragen Rens en Riny ons een
tweede keer massaal te helpen. Ook graag een aantal
vrijwilligers die de randen van het park bijhouden zodat het

onkruid niet zo kan gaan woekeren; Monique biedt zich alvast
aan.
Ø Programmaboekje: besloten wordt dit niet meer op papier te
doen, teveel werk en niet meer van deze tijd. Notulen,
commissieverslagen, speeldata, etc. komen op de site.
Ledenlijsten worden via de ledenadministratie verspreid met in
achtneming van de privacyregels, alsook ad hoc- mededelingen.
Leonoor en Angelique worden bedankt voor hun, achttien jaar
volgehouden(!!) werk.
Ø Onderhoud baan 3 en 4: gewoon onderhouden, ook nieuw grit
bestellen en alles doen wat gedaan moet worden.

3. Verslag algemene ledenvergadering 2018
Ongewijzigd aangenomen.

4. Bardienst en sleutels
Martien heeft aan “Buur” gevraagd of zij het beheer van geldzak en
sleutels willen overnemen op dinsdag, woensdag en donderdag.
Blijkt geen probleem dus voortaan kunnen de sleutels en de geldzak
bij “Buur” worden afgehaald. “Buur” is onze overbuurman aan de
Kannunnik Mijlinckstraat en is altijd open. De geldzak na afloop van
je dienst terug stoppen in de eigen brievenbus. Diegenen die
overdag spelen en geld betalen wordt verzocht dit op papier te
zetten en ook in een zakje te doen. Overzicht over verkoop van
dagkaarten en verkoop van ballen is ook afwezig, graag beter
bijhouden. Er worden minder ballen besteld. (Want minder teams
die meedoen met verschillende competities)
Martien stelt nog een infobrief op hoe te handelen met het halen en
brengen van de sleutels en geldzak.

5. Jaarverslagen commissies.
Van bar- en jeugdcommissie ontbreekt een verslag. Jeugdcommissie
zie hierboven, barcommissie zie jaarrekening en begroting.
Van de Technische Commissie
Samenstelling commissie:
Arno Janssen

024-3560989 zomeravond

Janny Fleuren

024-3562941 dinsdag

Peter v.d. Boogaard

06-34147254 zaterdag

De TC had dit jaar een (te) rustig jaar met maar 4 competitieteams.
Helaas is de animo om competitie te spelen gering, wat natuurlijk in
belangrijke mate het gevolg is van de vergrijzing die ook binnen onze
vereniging toeslaat!

De TC verliest in 2019 twee leden:
Jannie Fleuren die vanwege rugproblemen moet stoppen met tennissen en
haar lidmaatschap helaas heeft moeten opzeggen en daardoor ook stopt
als commissielid.
Arno Janssen stopt eveneens, omdat hij als kersverse voorzitter van de
Brakkensteinse voetbalclub daar veel tijd in zal moeten stoppen.

Competitie 2018
De resultaten van onze teams namen in de loop van het jaar wat af!
Ons eerste damesteam deed het in de hoofdklasse van de
voorjaarscompetitie ook dit jaar weer uitstekend met een prachtige
tweede plaats. En dat nog steeds in de 17+ competitie!
Ons herenteam presteerde ook weer goed met een tweede plaats na een
ongenaakbaar team van NVLTB uit Wageningen.
Gelukkig kon ook Jos Kok, hersteld van zijn ernstige blessure in 2017, de
laatste twee wedstrijden in de dubbelpartijen weer meedoen.
In de zomeravondcompetitie eindigde ons herenteam als zevende en wist
in ieder geval één team onder zich te houden.
Het herenteam in de najaarscompetitie werd geplaagd door blessures en
ziektes en kwam mede hierdoor niet verder dan de derde plaats in een
competitie van vier teams, maar wel op slechts 3 punten van de nummer
1!

Competitie 2019
Voor de voorjaarscompetitie zijn 2 teams ingeschreven: het vaste eerste
damesteam en het herenteam, dat dit jaar in de dubbelcompetitie 17+
uitkomt.

Voor de zomeravond- en najaarscompetitie zijn nog geen aanmeldingen
ontvangen, maar dat kan later nog. De TC zal in de loop van 2019 leden
hiervoor nogmaals uitnodigen.
Hier hoeft natuurlijk niet op gewacht te worden; dus schrijf je nu al in als
je in een van die competities wilt meedoen.

Speeldata Competitie 2019
voorjaar dinsdag :
inhalen
vóór de

9, 16, 23 april – 7, 14, 21, 28 mei

: vóór de eerstvolgende competitiedag en anders op of
eerstvolgende inhaaldag.

inhaaldata

: 30 april – 30 mei - 4 juni

voorjaar zaterdag :
inhalen
vóór de

6, 13, 20 april – 11, 18, 25 mei – 1 juni

: vóór de eerstvolgende competitiedag en anders op of
eerstvolgende inhaaldag.

inhaaldata

: 27 april - 4 mei – 30 mei - 8 juni

zomeravond

: 15, 22, 29 mei – 5, 12, 19, 26 juni

inhalen

: vóór de eerstvolgende competitiedag.

najaar zaterdag : 14, 21, 28 september – 5, 12, 19, 26 oktober
inhaaldata

: 2, 9, 16 november

najaar vrijdagavond:
oktober
inhaaldata

13, 20, 27 september – 4, 11, 18, 25

: 1, 8, 15 november

Het inschrijfgeld dat ieder competitieteam betaalt, bestaat uit de KNLTB
bijdrage en de kosten van de ballen.

Het totaalbedrag hiervan wordt voor de competitiestart bekend gemaakt
en dient hierna binnen twee weken te zijn voldaan.
Vóór aanvang van de competitie ontvangen de captains een inlogcode om
de uitslagen te kunnen invullen, de wedstrijdformulieren en verdere
relevante informatie over de competitie.

Team samenstellingen 2019 (zomeravond- en najaarscompetitie
volgen later in het seizoen):

Heren dubbel 17+ zaterdag middag (Brakkenstein 1)
Speelsterkte
Team 1

Bondsnummer Enkel Dubbel

Fred van Davelaar
(captain)

10 18 37 87

7

8

Peter van den Boogaard

12 30 90 28

7

7

Arno Janssen

15 31 04 93

7

7

Jos Kok

11 51 57 40

8

7

Rens Meijer

10 18 08 34

7

7

Riny Stunnenberg

20 10 47 74

8

8

Martien van Summeren

14 46 03 19

8

7

Reserve: Geert van Schijndel

13917021

8

7

Dinsdag competitie
Dames dubbel 17+ dinsdag morgen (Brakkenstein 1)

Team 1

Bondsnummer Speelsterkte

Marion van Dijk

10 18 05 08

5

Angelique Dubbers

19 40 11 24

5

Sandra de Goeij

12 14 56 88

5

Netty Rademakers

11 79 01 64

6

Annelies Scheers

11 43 27 05

6

De technische commissie wenst alle spelers een sportieve en gezellige
competitie toe.
Namens de technische commissie
Peter van den Boogaard
NB. Arno Janssen treedt uit de commissie omdat hij voorzitter van de
voetbalclub wordt en Janny Fleuren kan niet meer tennissen wegens
rugproblemen en houdt er dus ook mee op.
Beiden worden hartelijk bedankt en met name Janny wordt extra lof
toegezwaaid vanwege haar járenlange, niet aflatende inzet voor de club.

Verslagje seizoen 2018 baancommissie TV Brakkenstein
Leden baancommissie:
Riny Stunnenberg
Rens Meijer
Afgelopen jaar zijn we gestart met een opruim dag op zaterdag 10 maart.
Een kleine 20 leden hebben enthousiast meegedaan. Het was een
doorslaand succes. Fijn om te zien dat zoveel leden de club willen steunen
en fijn dat het park er daarna fantastisch bij lag. De rest van het jaar was
daarna een kwestie van bijhouden.
Zo’n start willen we dit seizoen graag weer meemaken! (16 maart)

Grootste zorg op dit moment is een vervelende lage grassoort die tussen
en ook op de banen steeds meer terrein wint. In eerste instantie gaan we
de komende weken deze spelbederver te lijf met biologisch verantwoorde
middelen. Onder andere Azijn. Eventueel een brander als de toplaag dan
niet beschadigt. Er zal geïnformeerd worden bij de KNLTB of er
milieuvriendelijke alternatieven zijn.
Tweede zorg is de rand rond de baan aan de binnenkant. Die zou vaker
door een ploegje geschoffeld moeten worden om de planten in toom te
houden.
Derde zorg blijft de beukenhaag rond de baan. We redden het met 1 á 2 x
snoeien per jaar met de geweldige hulp van Geert. Afvoeren van het
groen kan deels aan de achterkant van de muur van de oefenkooi. Daar
zal komende opruim dag grof snoeiwerk plaats moeten vinden en
verplaatsing van plantenmateriaal om ruimte te maken voor komend
seizoen. Goed alternatief is afvoeren naar de Dar maar dat kost meer
moeite en vergt tijdelijke opslagruimte alvorens een en ander afgevoerd
kan worden.
Een extra doek achter baan 4 zou ook helpen aanwas van de beukenhaag
te dimmen. Versnipperaar zou ook helpen maar we twijfelen steeds of die
de investering waard is.
Rens Meijer

Van de redactie.
Het afgelopen jaar hebben we het laatste boekje op papier kunnen
samenstellen, dankzij de financiële bijdrage van drie sponsoren; twee
hiervan zijn lid van deze club.
We hebben de redactie gedurende 18 jaar met “liefde voor de club”
gevoerd.
In overleg met het bestuur is besloten om de papieren versie van het
boekje niet voort te zetten; de hoeveelheid werk voor het dalend aantal
leden is daarin doorslaggevend geweest. Daarnaast is een papieren versie
“niet meer van deze tijd”.
In het vervolg zullen de leden per mail of via de site van de club op de
hoogte gehouden worden.
Angelique en Leonoor.

6. Vacatures in bestuur en commissies.
Theo verrast ons allen met zijn onmiddellijke terugtreding als voorzitter;
hij had vorig jaar gezegd het maar voor eén jaar te doen en wil het einde
van de club niet als bestuurslid meemaken.
Monique biedt ook haar functie aan maar niemand wil. Netty blijft de
ledenadministratie doen. Ans wil de boel niet in de steek laten. Peter van
den Boogaard biedt aan penningmeester te zijn. Er komt een stoelendans
binnen de overgebleven bestuurskring inclusief Peter. Hierop komen we
op de vrijwilligers dag op 16 maart terug.
Alle andere functies zijn niet besproken!!! Dus worden, m.u.v. Arno,
Janny, Leonoor en Angelique die hierboven al zijn genoemd, alle anderen
stilzwijgend herbenoemd tot 31-12-2019.

7. Jaarrekening en begroting.
Ø Voortbestaan: Uitgaande van de cijfers kan TV Brakkenstein nog
twee à drie jaar mee als er niets verandert. Dan moet de nodige
zuinigheid worden betracht; Riny bestelt nog maar twee blikken
ballen; er wordt geprobeerd op water te besparen; misschien kan
het clubhuis voor gelegenheden worden verhuurd. Wie meer
ideeën heeft? Hij/zij melde zich! Duidelijk is dat het een eindige
zaak is, duidelijk is ook dat het restant aan leden bij elkaar wil
blijven.
Ø De kascontrolecommissie verzoekt het bestuur penningmeester
Ans Lansink décharge voor de boeken van 2018 te verlenen en zo
geschiedt.
Ø Contributie en consumptieprijzen: een grote meerderheid van de
aanwezige leden stemt voor verhoging van de contributie van
€10,- voor senioren; de junioren blijven op het zelfde bedrag
staan.
Tapbier en glas wijn:
€2,Koffie:
€1,50
Speciale bieren:
€3,Thee + zakje:
€1,50
Frisdrank:
€1,80
AA-drankjes:
€2,8. Jubilarissen: Gelukkig geen sterfgevallen afgelopen jaar maar alleen
jubilarissen. Geeske Etteger – Kracht is 25 jaar actief lid van onze
club en Toon Pelkmans maar liefst 40 jaar. Ze worden van harte
gefeliciteerd en krijgen een cadeautje… helaas is Monique die
vergeten dus wordt beloofd dit thuis te brengen. Dit is op 31 januari
ook gedaan.

9. Ledenbestand:
Er zijn 76 senioren, 10 junioren en 2 ereleden. De
advertentiecampagne van afgelopen jaar heeft twee nieuwe leden
opgeleverd, te duur om dit te continueren.
Janny Fleuren heeft haar lidmaatschap opgegeven helaas, maar Rijn
van Dijk is gelukkig weer lid geworden.

10.

Rondvraag:

Riny: hoe kunnen de leden met elkaar in contact komen? Er komt in
ieder geval een ledenlijst (namen, adressen, telefoonnummers,
emails) in het clubhuis te hangen.
Leonoor: hoe gaat het met de bardienst-lijst? Henny maakt die weer
en zal ook gelegenheid geven mee te bepalen of iemand kan.
Trea: wat gebeurt er met de tennislessen? Zie hierboven; het
contract wordt z.s.m. ondertekend.
Webmaster was afwezig. Aan hem het verzoek relevante informatie
uit dit verslag op de site te plaatsen:
• Vrijwilligersdag
• Speeldata competitie
• Samenstelling teams
• Deze notulen
• Bestuurs- en commissielijst (nog onvolledig)
• Contributiebijdragen seizoen 2019
• Speelmogelijkheden voor introducés
• Baanonderhoud
• Baanreglement
• Sleepinstructie
• Barreglement
• Onkruidwieders gevraagd.
PS Onkruidwieders: Op voorwaarde dat Riny schoffels en emmers
bereikbaar houdt wil ik graag een groepje om me heen om de randen van
het park regelmatig van onkruid te ontdoen. Wie doet mee?

11.
Sluiting. Er werd nog even nagetafeld en ik was om 22.00uur
thuis.

Aldus onthouden, Monique Leclercq

