Notulen van de ledenvergadering 21 maart 2007
Naast het bestuur zijn 6 leden aanwezig, t.w. Kor Bosma, Nel Buruma, Jannigje Elzenga,
Mannie de Jong, Noortje Holwerda, Cees Wierstra.
Om 20.00 uur opent Arend Holwerda de vergadering en heet een ieder welkom. De
lente is er!
De notulen van de vorige jaarvergadering worden goedgekeurd. N.a.v. het woord "leners"
vraagt Bosma wat het bestuur hiermee gedaan heeft? De voorzitter zegt toe dat nog eens
te bespreken hoewel er in het bestuur geen enthousiaste meerderheid is om dat uit te
voeren. De secretaris merkt op dat de WOZ-discussie inmiddels is afgerond en gunstig
uitpakt.
De vergadering gaat akkoord met het jaarverslag met 1 wijziging: er is slechts 1 team!
Opgemerkt wordt dat het goed is dat er in het Marrumer Sportblad aandacht gegeven
wordt aan de activiteiten rond de tennisbaan en dat het een goede zaak is dat er via
Go4sport met de basisschool wordt samengewerkt.
Het financieel verslag wordt door Titia toegelicht. Allereerst de rekening van 2006.
Deze sluit met een positief saldo mede door de “instuifopbrengst" ondanks enkele
hogere posten . De Kascommissie geeft vervolgens aan dat alles in orde is bevonden
(keurig en kleurrijk) en stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen. De
vergadering neemt dat met applaus over. Voorzitter Holwerda dankt de kascommissie
(Kor Bosma en Nel Buruma) voor hun werk en vraagt wie er volgend jaar Kor
vergezelt? Jannigje Elzenga stelt zich hiervoor beschikbaar.
Hierna licht Titia de begroting 2007 toe. Zij merkt op dat het lidmaatschap van de
KNLTB een goede zaak is. Denk o.a. aan de WOZ-discussie en het terreinbeheer.
Verder merkt zij op dat er in de begroting een post voor de jubileumactiviteit is
opgenomen.
Hierna volgt het afscheid van bestuurslid Ypie Folkertsma-Regnerus. De voorzitter
bedankt haar voor de inzet voor “De Gibben" en voor de plezierige samenwerking
gedurende een reeks van jaren. In het bijzonder het werk rond toernooien (indeling
e.d.) zal hem bijblijven. Hij overhandigt haar een passend cadeau en geeft haar een
"tutsje". Ypie is blij met het cadeau en zal er zeker van genieten. Ook zij kijkt terug op
een leuke periode en heeft het met plezier gedaan. Zij wenst haar opvolger Freddy de
Jong alle goeds toe. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, stelt de voorzitter voor
om als nieuw bestuurslid te benoemen: Freddy de Jong. Dat is bij acclamatie het geval.
Jaap Jan de Vries geeft vervolgens een toelichting op de wedstrijden zoals het bestuur
die in gedachten heeft. Op 31 maart wordt gestart en op 13 oktober heeft het
slottoernooi plaats. In het groene boekje zal alles terug te vinden zijn. Daarnaast geeft
hij aan dat zo mogelijk gestart zal worden met een competitie voor de middelbare
schooljeugd in Ferwerderadiel (mits lid bij de eigen club, mag men spelen bij de andere
club). Hierna vindt de uitloting plaats. Het worden: Boersma en Kingma (nrs 44 en 53).
Van de rondvraag wordt door enkele leden gebruik gemaakt.
 Jannigje Elzenga: kunnen er nieuwe pedaalemmers komen?
(voorzitter).

Wordt

geregeld

 Kor Bosma: Hoe lang gaat onze kantine nog mee en is er reservering nodig voor
vervanging? De voorzitter zegt toe een en ander in het bestuur te zullen bespreken.
 Cees Wierstra: Kunnen we met bestuursleden de takken opruimen? Wiebrand geeft
aan hiervoor te zullen zorgdragen.
Voorzitter Holwerda nodigt een ieder uit om op 24 maart te helpen bij de schoonmaak
en hoopt dat we een fantastisch tennisseizoen tegemoet zullen gaan en vooral
blessurevrij! Hij hoopt iedereen op 31 maart tijdens het openingstoernooi aan te treffen
en wenst een ieder wel thuis.
Na een vlotte vergadering sluit voorzitter Holwerda om 21.10 de jaarvergadering en
nodigt een ieder uit om nog even na te zitten onder het genot van een hapje en een
drankje.

