
NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE STB  D.D.  
16 FEBRUARI 2018. 
PLAATS: CLUBHUIS “BREAKPOINT”. 
TIJD: 19.30 UUR. 
 
01. OPENING. 

De vergadering wordt door de voorzitter geopend met een woord  
van welkom voor alle aanwezige leden. 
Extra woorden van welkom aan de twee aanwezige ereleden  
van de STB de dames J. Hendriksen en I. Post-Kruize. 
Bestuurder Harry Kruize is afwezig i.v.m. familiebezoek. 
Gerwin zet nog de “helpers” van Piet Nanninga in het zonnetje die  
Piet zo goed hebben bijgestaan na zijn lichte tia op de tennisbaan. 
N.a.v. voornoemde wordt gevraagd of er nog weer actie wordt  
ondernomen voor instructie AED. Wij nemen het mee. 
Vorig jaar was er geen belangstelling voor een instructieavond. 
Vervolgens wordt er een moment stilte in acht genomen voor het 
overlijden van Els Slot, lid en Hans Meijer, oud-lid en oud bestuurder. 
Aanwezig 28 leden. 
 

02. VASTSTELLING AGENDA. 
De agenda blijft onveranderd.  

 
03. NOTULEN A.L.V. D.D. 31 JANUARI  2017. 

De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd. 
 
04. INGEKOMENSTUKKEN EN BERICHT VAN VERHINDERING. 

Ingekomen stukken. 
N.a.v. de nieuwsbrief  STB van februari 2018. De heer Henk Verwer  
heeft een mail gestuurd met een korte terugblik op het ontstaan van  
de STB. De mail wordt voorgelezen. Gerwin heeft een mail  
teruggestuurd met een uitnodiging  ons te komen bezoeken. 

      Afmeldingen: Jacob Kaspers, Harry Lutjeboer, Harry Kruize,  
      Loes Boersma, Susanne Westera en Grietje Nanninga.  
 
05. MEDEDELINGEN.  
      Geen mededelingen. 
  
06. JAARVERSLAGEN VAN DE COMMISSIES. 
      Activiteitencommissie. 
      N.a.v. competitie. Gerard ziet graag ook de maandag genoemd  
      als competitiedag. Accoord. 
      Verder geen op/aanmerkingen. 
      Beheercommissie.  
      Geen op/aanmerkingen. 
 
07. FINANCIEEL VERSLAG. 
      Gerwin start met een toelichting en geeft vervolgens  
      tekst en uitleg over de jaarrekening. 
      Gerard komt nog weer met het voorstel Non-Cash. 
      Non-Cash wil zeggen geen zichtbaar geld.  



      Gerwin geeft aan wel in gesprek te willen met Gerard.  
      Een woord van dank aan Ginus Post voor het opstellen van  
      de jaarrekening. 
 
08. VERSLAG KASCOMMISSIE EN BENOEMING NIEUWE LEDEN. 
      Gert Roelfsema en Klaas Jan Havinga hebben de controle gedaan  
      van de cijfers over 2017. 
      Gert spreekt zijn waardering uit en geeft een tien voor de uitvoering  
      en voor het geheel een acht gekoppeld aan zijn speelsterkte. 
      Alles is in orde bevonden en de heren stellen voor decharge  
      te verlenen.  
      Gerwin bedankt  Gert en Klaas Jan voor hun werk.  
      Wie wil Klaas Jan bijstaan voor 2018? Albert. 
      Kascommissie leden 2018. Klaas Jan Havinga en Albert de Boer jr. 
 
 
09. FINANCIEEL 2018 EN VERDER. 
      Gerwin geeft een presentatie van de gelden, aandachtspunten  en  
      investeringen voor de toekomst. 
      Middels een enquête formulier willen wij t.z.t. de leden vragen naar  
      hun wensen bevindingen van en bij de STB. 
      Rosa vraagt naar Padelbanen. Het schijnt dat hiermee het leden  
      aantal toeneemt. Eddy vertelt dat er proef gedraaid is in Groningen  
      bij ACLO. Is niet gelukt ondanks de studenten.  
  
10. TOELICHTING ACTIVITEITEN TENNISSEIZOEN 2018. 
       Seizoensopening  25 maart.  
       Clubkampioenschappen gesplitst in dubbel, enkel en jeugd.  
       Via de nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van het 
       reilen en zeilen van de STB in 2018.  
       Voor meer info zie activiteiten kalender 2018. 
       Week 34 Rabobank Tennis Toernooi. 19 t/m 26 augustus.  
       De jeugd doet deze week ook mee. 
       De activiteiten van omliggende verenigingen worden genoemd. 
       Beachtennis  is 14, 15 en 16 juli.  
  
11.  VOORSTELLEN. 
       N.v.t. 
 
12.  RONDVRAAG. 
       Jacq. Heikens biedt aan te willen helpen met het enquête formulier. 
       Gerwin deelt mee dat de website gedaan wordt door Menno Bergeman.  
       Het bestuur is hier erg blij mee.  
       Jannie Hendriksen bedankt het bestuur en de commissies voor  
       hun inzet. Dank aanvaardt. 
  
14. SLUITING. 
      Gerwin bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de  
      vergadering en wenst ons een goed tennisseizoen. 
 
De voorzitter.                                                                                        De secretaresse. 



Gerwin Bruns .                                                                                     Ina Post-Kruize. 
 
 
 

 
 
  

Bijlage: verslag activiteit na de vergadering. 
 


