
Notulen Algemene Ledenvergadering t.t.v. Disnierats d.d. 05 januari 2016 

Door: Rob Vollmer, secretaris 

Aanwezig: 5 bestuursleden, te weten; Jan Nierkens, Han Fasten, Albert Verhoef, Theo Böing  

en Rob Vollmer en verder: Martine v.d. Merwe, Eric Beers, Nicole v.d. Ark, Bep en Ben 

Lakeman, Ab v.d. Beek, Cor van Buuren, Ben Klaassen, Hans Hagenaars, Co Groot, Steef 

Klein, Peter Heihs, Jalmar Fasten, Onyiu Man, René Metz, Ed Fallentin, John Vis, Edward 

Leeder, Fred Buijs, Martin Schouten, Harrie Sloothaak, Patrick Heijma, Pim van Kleef, Frank 

Eek, Marco Gerritse, Edwin van Eijk, Henk Herni en Marco van Elferen. 

Afwezig met bericht: Wil Linke, Eric van Gasteren, Arjen de Jong, Rob Schram, Joop 

Ripken, Selma v.d. Ark, Bob Bijleveld, Danny Hooijveld, Edwin 

Schoone, Bob Geel, Ridwan Jahja en Bert Mögelin (later) 

De opening van deze Algemene Ledenvergadering werd om klokslag 20.00 uur gedaan door 

de voorzitter, Albert Verhoef,  na een moment van stilte voor het overlijden van ons Erelid  

Wim Driebergen. 

Korte terugblik 2015: - Gezonde fin. Basis is wederom versterkt – de training voor de 

selectiegroep o.l.v. Marc Smith werd niet gecontinueerd – enkele doelstellingen zoals het 

schilderen van de wanden, aanpassingen voor de douches, (her)plaatsen van verwarming in de 

zaal en vernieuwing van de tap- en koelinstallatie werden gerealiseerd. Een speciaal woord 

van dank gaat uit naar Edo Klijn. Verder werd er een speciaal woord van dank uitgesproken 

naar zowel de Hoofdsponsor van de Dames “Zinnovation” en de Hoofdsponsor van de Heren 

“Baanbereik” voor hun sponsoring van de afgelopen drie jaar, grote dank daarvoor! 

Onder dankzegging van de vergadering werden zowel de notulen van de Algemene 

Ledenvergadering d.d. 10 februari 2015 als het jaarverslag over 2015 van de secretaris 

goedgekeurd. 

De kascontrolecommissie (Martine en Eric Beers) heeft de boekhouding van Disnierats over 

het jaar 2015 gecontroleerd en deze was prima verzorgd en de commissie heeft wederom geen 

onvolkomenheden aangetroffen. Zij stelt daarom wederom de vergadering voor om de 

penningmeester, Theo Boing, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. *Vorig jaar 

werd er nog op een paar kritische punten een aanbeveling gedaan en deze zijn nu beter 

controleerbaar aldus Martine v.d. Merwe. 

Tijdens de vergadering waren het exploitatie overzicht 2015, de balans op 31 december van 

2015 en de begroting voor 2016 ter inzage op het grote scherm en tijdens de vergadering 

konden de leden daarop reageren. 

Omzet dient rond de 100% te liggen in kwam in 2015 uit op rond de 98%   

Jalmar Fasten: Zijn de vrijwilligerskosten echt zo hoog met de genoemde € 6000,00 ?? 

Jazeker want er mag per persoon een bedrag van € 1500,00 belastingvrij per jaar betaald 

worden . 



Harrie Sloothaak stelt: De hypotheeklasten lijken me wat aan de hoge kant en dat is ook 

zeer zeker het geval met de huidige rente, maar de hypotheek is vastgesteld op een 

vastgestelde aflossing gedurende 30 jaar. We kunnen een onderzoek instellen om de rente 

naar beneden te krijgen maar dat zal weer extra kosten met zich meebrengen. 

Tijdens de laatste thuiswedstrijd van de eerste teams in het voorjaar van 2015 werd ons lid Ed 

Fallentin in het zonnetje gezet en voorgedragen als Lid van Verdienste voor zijn vele werk 

en vooral betrokkenheid bij diverse activiteiten en dat kreeg daadwerkelijk, onder luid 

applaus, gestalte tijdens deze Algemene Leden Vergadering. Ed proficiat!!! 

Verkiezing vrijwilliger van het jaar 2015 (vrijwilligers met een meer dan gemiddelde inzet) 

De genomineerden: Bob Geel, voor de organisatie en vooral begeleiding van de 

inlooprecreanten op de maandag en woensdag. Jur Steur, voor het grootonderhoud  en 

leveren van materialen voor bijvoorbeeld het schilderen van de wanden en Henk Herni die 

eigenlijk niet weg te denken is tijdens de vele activiteiten voor met name scholen en andere 

grote groepen, gewoon een fulltime kracht op dagen dat we gesloten zijn voor het gewone 

publiek.  Er werd gestemd en zoals de voorzitter ook zei, het is een groot voordeel dat je ook 

daadwerkelijk aanwezig bent  tijdens de stemming want de overgrote meerderheid van de 

stemmen was voor Henk Herni . Hij vertelde dat het gewoon iets is wat je over hebt voor je 

club, met andere woorden Clubliefde maar hij vond het toch wel leuk deze erkenning . Het is 

je gegund Henk van harte!! 

Verkiezingen Bestuur en diverse commissies: Algemeen bestuurslid Han Fasten is 

aftredend en niet herkiesbaar omdat aan het voorzitterschap van Albert Verhoef  vervroegd 

een einde is gekomen en er voor verjonging van het bestuur is gekozen door het aanstellen 

van Jur Steur als voorzitter. Ergens gedurende  het jaar 2016 wordt de post secretaris 

overgedragen aan Nicole v.d. Ark maar Nicole neemt wel al plaats in het bestuur . Zowel 

Albert als Han worden wederom bedankt voor de bewezen diensten en zowel Nicole als de 

afwezige Jur wordt succes gewenst voor de komende drie jaar. 

Kascommissie: Harrie Sloothaak en Frank Eek (reserve John Vis??) 

Toernooien (intern): Eric van Gasteren en Rob V.  (als ondersteuning Bert Mögelin) 

Toernooien (extern): Rob V.          

Jeugdcommissie:   Edwin Brans en Selma v.d. Ark 

Wedstrijdcommissie: Selma v.d. Ark (wedstrijdsecretaris), Nick de Bey en Han Fasten 

PR / commercie: Jalmar Fasten    Website: Bert Mögelin (ondersteuning Edwin Schoone) 

Interne communicatie via Nieuwsbrief: Nicole van der Ark 

Bar activiteitencommissie: Esther (inkoop en planning bardienst), Rob Schram en als 

bestuursvertegenwoordiger Jan Nierkens ook voor de inlooprecreanten. 

Coördinatie vrijwilligersdiensten: Jan Nierkens (algemeen bestuurslid) 



Coördinatie inlooprecreanten: Ridwan Jahja. Bob Geel en Bert Mögelin 

Onderhoudscommissie gebouw / inventaris: Edward Leeder en René Metz en voor de 

veiligheidsmiddelen Harrie Sloothaak  

Ledenadministratie: penningmeester Theo Böing                Commercie: Jalmar Fasten 

 

 

Vooruitblik 2016: Consolideren en/of versterken fin. Situatie,  Kritisch naar de kosten kijken 

en waar mogelijk tot nieuwe afspraken komen, Nieuwe sponsors werven ook door de leden 

zelf  bijvoorbeeld bij de aankoop van een auto of keuken in plaats van een korting een stukje 

sponsoring voor elkaar zien te krijgen voor jouw club. Investeringen in duurzame energie 

zoals zonnepanelen bijvoorbeeld wordt op dit moment nog afgeraden door de accommodatie 

specialist van de NTTB die bij ons langs is geweest. Er wordt serieus gekeken naar de 

investering in Ledverlichting waarmee we van 58 watt naar 25 watt lampen gaan. Er is een 

mogelijke landelijke subsidie van 30% maar een zekere subsidie van Groen Hoorn van 15%! 

Eric Beers: Heeft deze verlichting zich al bewezen in sportzalen??  Jazeker. 

Ab v.d. Beek:: Ook al bij andere tafeltennisverenigingen?  Jazeker, bij o.a. DOV 

Naar aanleiding van deze ALV heeft de Ledverlichting dus letterlijk en figuurlijk groen licht 

gekregen om verder uit te werken 

Martin Schouten:: Hebben we wel genoeg middelen om andere eventuele tegenslagen te 

kunnen bekostigen? Jazeker. 

Edwin van Eijk: In een volgend financieel verslag graag een overzicht met de specificaties; 

Verbruik Gas, Electra en LED. 

Vaststelling contributie 2016: Contributie senioren van € 92,50 naar € 95,00 en junioren van 

€70,50 naar € 72,00. Bijdrage doorgevoerd door NTTB:  van € 16,50 naar € 18,50  . 

Competitietoeslag senioren : van € 45,50 naar € 50,00                                                      

Competitietoeslag junioren : van € 30,50 naar € 32,90 

Alle bar- en kantineprijzen blijven, totdat er aanleiding toe is, gehandhaafd. 

Prijzen voor de inlooprecreanten zowel op de maandag, woensdag als donderdag blijven 

ook dit jaar staan op € 3,00 per dagdeel!! ( en dit geldt ook voor genodigden!) 

Begroting 2016 wordt door eenieder goedgekeurd! 

  

  

 



RONDVRAAG: 

Edward Leeder: Aangezien de  rugbyclub regelmatig onze kleedkamers gebruikt op de 

zondagmiddag wil ik eigenlijk een extra schoonmaakdag inlassen en vraag daar enige 

vrijwilligers voor, kan dat geregeld worden?? 

Jalmar Fasten: Hoe zit het met de afschrijving van de tafels? Reeds afgeschreven! Waarom 

deze vraag? Omdat ze bij Stedebroec in samenwerking met Menereis om de zoveel jaar 

nieuwe tafels hebben. Er staan bij ons 12 tafels maal het bedrag van € 1000,00 per tafel maakt 

een totaalbedrag van € 12.000,00. Jij als nieuwe man van de Commercie kan een sponsor 

zoeken of een onderzoek starten om de tafels binnen een bepaalde periode te vervangen. 

Jalmar Fasten:: De groenvoorziening en het hek bij onze ingang blijft dat zo een rommeltje? 

Zowel de gemeente als aannemer De Nijs wijzen naar elkaar. Via de gemeente kan nogmaals 

contact gezocht worden met Wijkbeheer waar Han Fasten nogmaals mee in de slag gaat. 

Ben Klaassen: Hoelang blijft de rugbyclub nog? Dit i.v.m. eventuele overstap naar 

zonnepanelen wellicht een deal samen met de buren?? 

Ab v.d. Beek: Blijft er op dezelfde wijze omgegaan met de planning van de diverse 

toernooien?? Waarschijnlijk wel. 

Edwin van Eijk: Er loopt eigenlijk een rode draad door het geheel over het terugzakken van 

de ledenaantallen. Wat wordt hier tegen gedaan? Eens in de zoveel tijd een werving, diverse 

scholen die hier met hun klassen komen en de positieve uitstraling van de eerste teams als ze 

uitgebreid aan bod komen in de krant. 

Patrick Heijma geeft aan dat het bij A-merk goed gaat met de jeugd maar dat is ook al 

achterhaald; 

Pim van Kleef: Kinderen automatisch laten opgroeien met een sport door middel van een 

kinderopvang te realiseren zoals bij de Hockeyclub of Tennisclub, dat werpt echt zijn 

vruchten af. (omdenken) 

Albert wordt aan het eind van de avond nogmaals bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid en 

Han ook uiteraard en zo rond de klok van 22.30 uur wordt de vergadering gesloten. 

P R O O S T  ! ! 

 

          

 

 

 


