
Verslag Algemene Ledenvergadering 

 
    Algemene ledenvergadering  van RTC De Laak 
    Datum: 29 -03-2022 
    Aanwezig:  34 leden (van de 285 leden ) 

 

    20:00 uur: opening van de vergadering 
 
1. Opening: 
    De voorzitter opent de vergadering en vraagt een kort moment van stilte voor  
    overledenen en zieken binnen onze vereniging. 
    De voorzitter constateert dat er voldoende leden aanwezig zijn om rechtsgeldige  
    besluiten te kunnen nemen. 
 
2. Vaststelling van de agenda: 
    De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken: 
    5 leden hebben zich afgemeld: Kees Baars, Roos Köhler, Henk Beumer, Henk-Jan     
    van der Vijgh en Carien Stemerding. 
 
 4.Verslag A.L.V. 29-03-2021 
    Het verslag wordt vastgesteld zonder vragen van de leden. 
    Theo Eusterbrock wordt bedankt voor het opmaken van de notulen. 
 
5. Resultaat 2021: 
    Er is in 2021 een positief resultaat behaald van € 4236,-- 
    Er zijn  meer contributie-inkomsten door stijging van de ledenaantallen. 
    De kantine is deels dicht geweest, maar wel open in de zomermaanden en     
    tijdens najaarscompetitie. Hierdoor is een goede omzet behaald. 
    De opbrengst  van de RABO-clubkascampagne was € 300,- 
    Overige opbrengsten betreft € 9000,- TASO-subsidie. 
    De subsidie onderhoud en materiaal : € 1200,- 
    Uitgaven: De parkcommissiekosten zijn lager uitgevallen door het overslaan van    
    baanonderhoud in het najaar van de banen 1, 2 en 3, wegens het natte weer. 
    Er waren geen kosten voor lampvervanging en onkruidbestrijding. 
    De bijdrage voor SBK was hoger i.v.m. stijging van het ledenaantal tot 285 leden. 
    De aanschaf van de  nieuwe ketel en de helft van de kosten van de vervanging    
    van het  riool clubhuis/woning is betaald uit de ontvangen TASO-subsidie. 
    Het resultaat van niet teruggevorderde clubbijdragen van € 3500,- blijft buiten de    
    begroting. Het vermogen op 31-12-2021 is € 30.275,- 
 
6. Verslag kascontrolecommissie : 
    Ivo Groothuis doet verslag ook namens Eric Mennink. 
    De financiën van SBK, kantine en boekhouding van de club zijn goedgekeurd. 
    Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd en de administrateurs worden    



    bedankt voor hun werk. Ivo stopt als lid van de kascommissie en vraagt   
    de aanwezige leden wie hem wil opvolgen. Niemand meldt zich. Ivo meldt dat  
    Myriam Vlug bereid is hem op te volgen, aanwezige leden gaan hiermee akkoord.  
    Voorzitter bedankt Eric en Ivo voor hun werk ! 
 
7. Decharge verlening penningmeester: 
    De leden verlenen decharge aan de penningmeester van de vereniging, de  
    administrateur SBK en de Kantine- administrateur.  
 
8.  Begroting 2022 en overige financiële zaken: 
     De inkomsten zijn gebaseerd op contributieopbrengst van 285 leden met een      
     aanwas van 15 nieuwe leden. 
     Sponsorinkomsten o.b.v. lopende contracten. Huur woning: het hele jaar  
     verhuurd. Kantineopbrengst wordt verwacht op oude niveau te zijn: € 11.400,- 
     Overige opbrengsten: Subsidie op onderhoudsmateriaal is geeindigd. 
     Opbrengsten uit de Grote Clubactie : € 800,- en Rabo-clubsupport € 300,- 
     Kosten van de  parkcommissie wordt hoger door 2x baanonderhoud smashcourt  
     en 1x gavel. Ook zijn uitgaven begroot voor onkruidbestrijding en groot    
     snoeiwerk. 
     Energiekosten: lager door verlaging Ampère. De prijzen van het energiecontract  
     lopen door tot maart 2023. 
     Kosten SBK: € 27.500,- overeenkomstig 2021 
     Huisvestingskosten: lampen in de kantine worden vervangen door LED-lampen,  
      
     Vraag Henk van de Kracht: worden er zonnepanelen geplaatst ? 
     Antwoord Hilbert: op dit moment worden er geen panelen geplaatst, wij wachten    
     nog af  i.v.m. teruglevering problematiek in de toekomst en  
     onderhoudswerkzaamheden komende jaren aan het dak.  
     Vraag Jopie Koning: hoe hoog was de opbrengst van de oliebollen ? 
     Antwoord  Guus: € 800,-- 
     Vraag: Wim Gijsbertsen: is de huurprijs inclusief gas & licht en zo ja wordt deze  
     aangepast indien de verhoging van energiekosten een feit is? 
     Antwoord Fred: hiermee zal rekening worden gehouden. 
 
9.  Contributie 2022:   
     De contributies blijven hetzelfde als in 2021. 
     Er bestaat een mogelijkheid om de contributie in termijnen te betalen, hiervoor zal  
     vanaf 2023 een kleine vergoeding voor incassokosten worden berekend. 
 
10. Goedgekeurde begroting en contributie 2022 
      De begroting en de voorgestelde contributie van 2022 worden goedgekeurd door  
      de aanwezige leden. Guus wordt bedankt voor het opstellen van de cijfers. 
 
11  Bestuurssamenstelling 
      Deze blijft hetzelfde als in 2021.  
  
12  SBK investeringen en begroting 2022 
      Er is geen grote investering gepland voor 2022. Wat klein onderhoud zoals    
      buitenschilderwerk en wellicht  vervanging van het lood van de schoorsteen. 
      Er is wel een probleem met de fundering van de woning, deze is aan het  
      verzakken. Investering in vervanging van baan 3 is niet meegenomen in deze 
      begroting. Het verwachte saldo per 31-12-2022 komt uit op € 87.784,- 



13  Korte terugblik op 2021 en doelstellingen 2022 
      Er is brand geweest in het gravelhok en de schade is geheel vergoed door de  
      verzekering. Doordat het opnieuw een Coronajaar was in 2021, konden niet alle  
      activiteiten doorgaan.  
      Er is een enquête geweest over de toekomst van baan 3 en er is een  
      Padelcommissie geïnstalleerd. 
      In 2022 wordt er een besluit genomen over baan 3. Er zijn nog steeds meer  
      vrijwilligers nodig voor bardiensten en groenonderhoud. 
      Er zal een vrijwilligersavond georganiseerd worden en er zijn plannen voor  
      vervanging van het terrasmeubilair. 
      Marja zegt dat het probleem met de barbezetting lastig is; mede i.v.m.  
      ondeskundigheid. Er wordt voorgesteld om de bardiensten laagdrempeliger te  
      maken en uitleg te geven aan aspirant barmedewerkers en bardiensten met  
      minimaal 2 personen te laten draaien. 
      Wim Gijsbertsen stelt voor om terrasmeubels te zoeken op een veiling; het hoeft  
      niet perse nieuw gekocht te worden.  
      Bob Meijer vraagt of we op de vrijwilligersavond ook de sponsoren kunnen  
      uitnodigen. Deze suggestie wordt meegenomen. 
 
14  Update Padelcommissie: 
      Hilbert geeft een toelichting over de ontwikkelingen omtrent de Padelbanen. 
      Er is geïnventariseerd wat mogelijk is omtrent locatie, kosten en geluidsoverlast. 
      Ook is er een enquête uitgestuurd. Hier  is nog geen uitkomst van. Er wordt een  
      verslag gestuurd naar het bestuur en SBK, waarna er vervolgplannen gemaakt    
      worden. Er is geen subsidie te verwachten van de gemeente voor de aanleg van  
      Padelbanen. We houden contact met buurgemeenten en andere sportclubs. 
      Kim Buiting vertelt over de enquête die zij heeft samengesteld. Er hebben 58  
      mensen gereageerd. Robert-Jan van het Klooster merkt op dat er met  
      Padelleden erbij het drukker zal worden in de kantine, dus ook meer/andere  
      bardiensten nodig zijn. 
 
15. Aanpassing huishoudelijk reglement: 
      Het bestuur stelt voor om artikel 5 van het huishoudelijk reglement  op de  
      volgende punten aan te passen: Ieder lid tussen 18 en 70 jaar dient minimaal 9  
      uur vrijwilligerswerk re verrichten (was 6 uur). 
      Competitieteams worden verplicht om kantinedienst te draaien tijdens de  
      competitie. 
      De voorzitter verzoekt de vergadering om goedkeuring van aanpassing van deze  
      punten te verlenen. Een levendige discussie volgt over dit onderwerp: Waarom  
      vrijblijvend en de bardienst verplicht stellen ? Externe barmensen inhuren ?  
      Belronde voor benadering leden voor de bardienst, uitleg geven, leden  
      persoonlijk benaderen ? 
      Vooralsnog is er niets besloten aangaande dit onderwerp. Het bestuur trekt het  
      voorstel in en zal zich nader beraden waarbij de inbreng van de leden  
      meegenomen zal worden.  
       
16. Rondvraag: Marja van de Kracht: Wanneer start de toss?  
      Antwoord Wim Gijsbertsen : per direct 
      Aaltje Hartstra zal Wim Gijsbertsen assisteren bij de organisatie.  
      Andy ten Dolle vraagt: waarom er andere competitieballen zijn ? Antwoord: er zijn  
      Leveringsproblemen voor de Wilson ballen die we normaliter hebben. 
 



Sluiting  21:40 uur :  
 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng. 
 

 


