Algemene ledenvergadering TV Pharo d.d. 20 februari 2018
1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Fijn dat er een dergelijke
grote opkomst is. De lijst met doorgegeven verhinderingen wordt doorgenomen en de agenda wordt
vastgesteld.
2.

Verslag ALV d.d. 23 februari 2017

Pag. 1, pnt. 3, opening toegangshek met KNLTB pas: Gevraagd wordt naar de stand van zaken. De
voorzitter geeft aan nog steeds met Leo in gesprek te zijn om dit gerealiseerd te krijgen.
Pag. 4, rondvraag, buitenbar, “bestuur antwoordt hierop dat hier niet eerder om gevraagd is”: De
opmerking wordt gemaakt dat je als bestuur toch niet alleen gaat reageren als ergens om gevraagd
wordt? De voorzitter geeft aan dat er in het verleden geen discussie is geweest over een buitenbar,
daarbij zijn er veel extra bardiensten nodig. De ervaring leert dat er tijdens het veteranentoernooi
niet direct behoefte is aan een buitenbar. Opgemerkt wordt dat er in 2016 wel een buitenbar was.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3.

Jaarverslag 2017 (mondeling)

De voorzitter geeft een mondelinge toelichting op het jaarverslag 2017. Er is inmiddels een nieuwe
energieleverancier, dit heeft zich in deze jaarrekening nog niet vertaald naar lagere energiekosten.
Wel is er in december 2017 1400 euro retour ontvangen. M.b.t. de juridische ontvlechting
Alexandria/Pharo zijn er diverse gesprekken gevoerd, dit blijft een aandachtspunt.
De KNLTB app is geïntroduceerd. De voorzitter wil de leden nogmaals op deze app attenderen. Er
komen steeds meer nieuwe functies beschikbaar. De nieuwe bar is inmiddels gerealiseerd.
Sinds begin Januari 2018 is de nieuwe website in de lucht. De site werkt nog niet optimaal, zo moet
de ledenlijst hier nog aangekoppeld worden alsmede ook (het invullen van) de bardiensten. Hier
moet nog e.e.a. verder in uitgezocht worden. Het afgelopen jaar waren er gezellige competities en
leuke toernooien maar wederom ook een groot ledenverlies. Dit is een zorgelijk signaal.
4.

Jaarrekening 2017 TV Pharo

De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op de jaarrekening 2017. Er is twee keer een
vrijwilligersdag geboekt waardoor de verenigingskosten hoger uitvallen. Deze kosten zijn in 2016 niet
opgenomen. In de opbrengsten is een forse daling te zien, dit wordt met name veroorzaakt door het
verlies van het aantal leden. Deels kan dit vanuit de reserve opgevangen worden maar de
ontwikkeling is wel zorgelijk. Door een toename in de kosten en een afname van de opbrengsten is er
een negatief resultaat.
Er wordt een vraag gesteld m.b.t. de afkoop van de bardiensten. In tegenstelling tot 2016 is dit in
2017 een kostenpost. Wat is hier de oorzaak van? Het bestuur geeft aan dat door een afname van
het ledenaantal er ook minder barbezetting is en er dus vaker een beroep moet worden gedaan op
(betaalde) vrijwilligers. Opgemerkt wordt dat wellicht in overweging genomen kan worden om een
aantal bardiensten op sommige momenten te laten vervallen en deze in te zetten op andere
momenten zodat er minder betaalde vrijwilligers zijn. Geadviseerd wordt om door het jaar heen

goed te kijken wanneer je wel/geen barbezetting nodig hebt en de beschikbare bardiensten in te
zetten op de momenten waarop er meer omzet gedraaid wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat de
‘vrijgekomen’ bardiensten zich dan ook automatisch inschrijven voor de zaterdag. Gevraagd wordt of
het bestuur hier naar kan kijken.
Gevraagd wordt of de Club van 50 nog bestaat. De voorzitter antwoordt hierop dat deze voor nu is
bevroren. Er komen geen activiteiten naar voren, maar dit wordt wel geprobeerd. De voorzitter komt
hier graag later in de vergadering op terug.
Opgemerkt wordt dat er een verschil in de bedragen zit bij de balans en de activiteiten. De
penningmeester zal hier naar kijken.
Met betrekking tot de energiekosten wordt opgemerkt dat er meer kosten in 2017 zijn gemaakt dan
in 2016, terwijl uit de meterstanden blijkt dat het verbruik is gedaald. De voorzitter kan dit
bevestigen, dit is het eerder genoemde bedrag van 1400 euro dat is terugontvangen. Dit wordt
echter opgenomen in het volgende jaarverslag. Het boekjaar van de vereniging sluit op 1 december
i.p.v. 31 december. Hier is in het verleden voor gekozen zodat er meer doorlooptijd is om de
jaarrekening op te stellen, het gesprek met kascontrolecommissie te voeren etc. Een van de leden
merkt op dat, nu de administratie deels geautomatiseerd is, het boekjaar ook tot 31 december kan
lopen zoals ook in het huishoudelijk reglement staat vermeld. De voorzitter geeft aan dat dit correct
is maar dat in het verleden hier voor gekozen is. Het bestuur heeft de tijd nodig om de stukken op
orde te maken, het boekjaar blijft 12 maanden.
Voor de winddoeken worden kosten in rekening gebracht, terwijl dit sponsordoeken zijn? De doeken
zijn in bezit is van Pharo en in de financiële stukken wordt de afschrijving meegenomen. Opgemerkt
wordt dat de verwachting is dat de doeken binnen 5 jaar vervangen moeten worden. De afschrijving
is 5 jaar, het contract met de sponsor is wel voor 3 jaar.
5.

Verklaring kascontrolecommissie en décharge van het bestuur

Door de kascontrolecommissie wordt voorgesteld om de bestuursleden décharge te verlenen voor
het door hen gevoerde beleid. De ALV kan hiermee akkoord gaan, het décharge wordt verleend.
In de getoonde sheet zal het jaargetal 2016 aangepast worden naar 2017.
6. Aanpassing baanreglement en
7. Vaststelling contributies/lidmaatschapsvormen
M.b.t. de contributies/lidmaatschapsvormen worden er twee voorstellen gedaan t.w.:
voorstel 1: handhaven van de huidige situatie
voorstel 2: leeftijdgebonden contributie
De voorzitter geeft een toelichting op het tweede voorstel. Het voorstel houdt in dat er geen
onderscheid meer is tussen dag en fulltime leden waardoor alle leden op alle momenten van de
dag/week kunnen spelen. Door het invoeren hiervan hoopt het bestuur op een hogere baanbezetting
en een hogere omzet van de bar. De contributie wordt leeftijdgebonden, voor de huidige dagleden
(+) die nog geen 65 zijn wordt een overgangsregeling ingevoerd.
Reacties vanuit de leden:
Een van de huidige dagleden (+ ) is begin 40, dit lid zou dan – door de overgangsregeling – een hele

lange tijd minder betalen. De voorzitter geeft aan dat het om een beperkt aantal personen gaat, deze
discussie is ook gevoerd binnen het bestuur maar hier is het bestuur niet goed uitgekomen. Omdat
het hier maar om een gering aantal mensen gaat is de vraag om naar het grote geheel te kijken en de
details te parkeren. Verder wordt een actief beroep gedaan op de leden die hier ‘voordeel’ van
hebben om lid te willen worden van de club van 50. Gevraagd wordt of het Introductielidmaatschap
gehandhaafd blijft. Het bestuur kan dit bevestigen. De vraag wordt gesteld hoeveel leden 65+ zijn. De
voorzitter weet dit niet precies, het zal om ca. 28 personen gaan. In de notitie is 1 januari 2018 als
peildatum opgenomen.
De vereniging is aan het verouderen, de mensen waarvan je er qua leeftijd graag meer van wilt als lid
laat je in verhouding meer betalen. Dit is geen stimulans voor deze groep, de contributie ligt ook
hoger dan de omliggende verenigingen. De voorzitter antwoordt hierop dat er naar de omliggende
verenigingen is gekeken, het bedrag van 195 euro is niet veel hoger dan andere vereniging.
Een van de leden wil graag het pleidooi houden om te kiezen voor voorstel 1, de huidige situatie
handhaven. Hij ligt dit toe. De voorzitter antwoordt hierop dat door het bestuur naar een andere
structuur wordt gezocht die leidt tot een hogere baanzetting en dus ook barzetting. De
baanbezetting in de avond is erg laag. Door een van de leden wordt opgemerkt dat het handhaven
van het daglidmaatschap eerlijker is dan een andere leeftijd korting geven. Tevens wordt opgemerkt
dat de contributie voor de leeftijdscategorie 23-65 iets verlaagd kan worden en voor de categorie
65+ iets hoger zodat de bedragen wat dichter bij elkaar komen te liggen en alle leden toch de gehele
dag kunnen tennissen. De vraag wordt gesteld om een evaluatie in te stellen omdat nu, op basis van
het huidige ledenaantal, een wijziging wordt voorgesteld. Als in de toekomst blijkt dat de situatie
anders is, is het verzoek dat er dan niet weer een ingewikkelde overgangsregeling komt. De
voorzitter geeft aan nog geen uitspraken te kunnen doen over eventuele resultaten van een
evaluatie.
Er volgt een stemming onder de leden. De meerderheid stemt voor voorstel 2 (voorstel 1 krijgt acht
stemmen). Besloten wordt om voorstel 2 aan te nemen.
Punt B: baanreglement
Doordat voorstel 2 is aangenomen is het voorstel in de notitie niet meer van toepassing. Door de
nieuwe structuur hebben alle leden dezelfde rechten.
Punt C: competitie lidmaatschap
Het bestuur heeft besloten om de mogelijkheden voor een competitielidmaatschap uit te breiden. De
voorzitter licht dit toe. Door deze uitbreiding hebben zich nu toch vijf teams kunnen inschrijven voor
de competitie, de verwachting was dat wanneer dit niet had gekund leden het lidmaatschap hadden
opgezegd. Wanneer er overtuigende argumenten zijn voor huidige leden om het lidmaatschap om te
zetten naar een competitielidmaatschap dan zal het bestuur hier naar kijken.
Punt D: trainingslidmaatschap
Het bestuur heeft tevens besloten de mogelijkheid te bieden voor jeugdleden om een trainingslidmaatschap af te sluiten. Er komt regelmatig het verzoek van jeugdleden of ze – naast de lessen –
ook mogen komen training. In het verleden is dit afgehouden maar nu zijn deze verzoeken opnieuw
gedaan. Het bestuur is van mening dat wanneer we dit aanbieden de kans bestaat dat de

jeugdspelers ook lid van de vereniging gaan worden. Het bestuur stimuleert jeugd om ook vrij te
komen spelen op de dag dat ze ook daadwerkelijk les hebben (en dus niet op andere momenten). De
vraag wordt hoe dit gecontroleerd wordt. De voorzitter antwoordt hierop dat we juist moeten
investeren dat meer mensen komen tennissen, de verwachting is niet dat er nu opeens veel mensen
komen vrijspelen. In theorie zal hier wel controle op zijn. Gevraagd wordt voor welke periode het
trainingslidmaatschap is? Hier is door het bestuur nog geen standpunt over ingenomen. Er wordt
eerst aangekeken hoe dit loopt. We hopen op deze manier binding te krijgen zodat ze lid blijven. Het
gaat alleen om jeugdleden die les krijgen bij Selma.
Koffielidmaatschap: De vereniging verouderd en we zien helaas steeds meer oudere leden die
noodgedwongen het lidmaatschap moeten opzeggen door bijvoorbeeld fysieke klachten. Het
voorstel vanuit het bestuur is om een “koffielidmaatschap” in te stellen voor 25 euro per jaar. Deze
leden worden dan drie keer per jaar (voorjaar/najaar/open toernooi) uitgenodigd voor koffie met
taart om zo toch de binding met de club te houden en hen toch te betrekken bij de club. Deels komt
dit op hetzelfde neer als een slapend lid. We willen het echter een meer actievere vorm geven. Een
slapend lid is meer voor mensen die door blessure tijdelijk niet kunnen spelen.
8.

Benoeming tot lid van verdienste van Henny van Straten

De voorzitter geeft een toelichting over alle diensten die Henny heeft verricht in de afgelopen jaren,
ook in de periode van Phoenix. Het is het bestuur een groot genoegen om Henny te benoemen tot
Lid van Verdiensten.
9.

Bestuursverkiezing

Zowel Ed als Louis zijn niet meer verkiesbaar. Op dit moment zijn er meer vacatures dan
bestuursleden. Dit houdt in dat er binnen een maand opnieuw een ALV moet komen. Zijn er in deze
maand geen leden die bereid zijn om toe te treden tot het bestuur dan lijkt opheffing van de
vereniging onontkoombaar.
De volgende opmerkingen worden gemaakt/vragen worden gesteld:
Zijn de leden persoonlijk benaderd over de huidige situatie? Het bestuur antwoordt hierop dat na
deze ALV er een mail verstuurd zal worden aan alle leden over de huidige situatie. In de afgelopen
periode is er met erg veel leden gesproken. Veel leden geven aan wel iets te willen doen maar geen
lid te willen zijn van het bestuur.
Is een fusie met een andere vereniging in de buurt mogelijk als er geen bestuur komt? Dat zou in
principe mogelijk zijn maar iemand vanuit het bestuur zal deze gesprekken dan moeten gaan voeren,
het huidige bestuur kan dit niet meer doen.
Wanneer de vereniging opgeheven moet worden zal ook het contract met Selma opgezegd worden,
dit moet voor 1 juli 2018 gebeuren.
Wat als er geen voorzitter is maar de andere functies zijn wel ingevuld, kan de vereniging dan
voortbestaan? Men moet vijf leden hebben, een minimum van drie is noodzakelijk om te kunnen
functioneren. Een voorzitter is hierbij nodig.

Leo van Asperen geeft aan zich beschikbaar te willen stellen als voorzitter, mits iedereen akkoord
gaat hiermee. Er zal binnen een maand een nieuwe vergadering volgen waarin, bij voldoende
stemmen, Leo als voorzitter kan worden benoemd.
Opgemerkt wordt dat het niet alleen gaat om bestuursleden maar ook om bijvoorbeeld de
organisatie van de bardiensten, gastheer/gastvrouw zijn bij de zondagcompetitie, ondersteuning bij
worldtour etc. Wanneer er leden zijn die hier een rol in kunnen spelen zou dit helpend zijn voor het
bestuur.
Gevraagd wordt of de ouders van de kinderen/jeugd niet bij zondagcompetitie betrokken worden?
Op dit moment gebeurd dat al (per week wordt dit bekeken) maar het zou fijn dat er een vast
aanspreekpunt vanuit Pharo is die de bezoekende vereniging kan ontvangen. De ouders verzorgen al
de maaltijd, het gastheerschap is toch meer het gezicht van vereniging. Kan een groep ouders hier
niet voor verantwoordelijk worden gemaakt? Het bestuur geeft aan dat we hier als leden bij elkaar
zijn omdat de collectieve verantwoordelijkheid bij deze vergadering (de leden) ligt. Er zal iets in het
klimaat van de vereniging veranderd moeten worden, we moeten hier met elkaar de oplossing
vinden. Opgemerkt wordt dat wanneer het bestuur beleid maakt om meer jeugd binnen te halen zij
ook het beleid moeten maken hoe met de jeugd om te gaan. Je kunt de aanwezige leden niet ook
verantwoordelijk maken voor de jeugd. Angelique geeft aan een rol te willen spelen bij de Kids World
Tour. Alle leden zullen benaderd worden om te kijken of er nog extra energie uit de vereniging te
halen is. Gevraagd wordt of er geen jeugdcommissie is. Deze was er wel, het is aan het nieuwe
bestuur om dit weer op te richten. In de mail die door de voorzitter wordt verzonden zal nadrukkelijk
benoemd worden dat er ook ondersteunende hulp nodig is, er zal ook aangegeven worden waarvoor
hulp gezocht wordt.
Extra punt: nieuwe laddercompetitie
De voorzitter toont een filmpje van een mogelijkheid tot een nieuwe laddercompetitie via de app.
Voor 2018 kan dit gratis geïmplementeerd worden. Gevraagd wordt of hier animo voor is. Er wordt
positief gereageerd. De voorzitter zal de aanbieder van de app uitnodigen voor verdere uitleg.
10. Vaststelling begroting 2018
Met het huidige ledenaantal zal het lastig worden om het genoemde bedrag te realiseren. Verder is
de begroting in lijn met de voorgaande jaren en zijn er geen bijzonderheden. De opbrengsten uit de
contributies is het grootste aandachtspunt. We zoeken mensen die iets aan ledenwerving willen
doen.
Voorgesteld wordt vanuit een van de leden om, als oud bestuur, de begroting op 0 te zetten zodat
het nieuwe bestuur niet opgezadeld wordt met een negatieve begroting. Er worden posten genoemd
die een aantal jaar niet uitgegeven zijn (promotie fondsenwerving en vrijwilligerskosten). Het bestuur
geeft aan dat we juist nu iets moeten gaan doen aan leden- en fondsenwerving, hier moet dus geld
voor gereserveerd worden. Het klopt dat hier de afgelopen jaren geen kosten aan uitgegeven zijn
maar nu is het noodzakelijk om dat wel te gaan doen. Dit jaar zullen er ook vrijwilligerskosten komen,
door de data van de vrijwilligersdagen zaten er twee dagen in 1 jaar.
De penningmeester merkt op dat we de luxe vanuit het verleden hebben dat er een buffer is om het
tekort op te vangen. Nu kunnen we ook beter de kosten op de juiste manier vertalen. In overleg met

de administrateur kunnen we nu dezelfde methodiek handhaven waardoor het inzicht veel
duidelijker wordt. Gevraagd wordt of de begroting is besproken met de nieuwe penningmeester? Zij
heeft kennis genomen van deze begroting. Ook financieel gezien moet de vereniging opletten waar
we heen gaan.
Gevraagd wordt naar het aantal leden. Dit zijn er nu 319, vorig jaar waren dit er ongeveer 365 en in
het verleden zelfs 435. Door de voorzitter en Selma is gekeken naar (de reden van) het aantal
opzeggers, dit is erg divers van verhuizing tot blessures. Met Selma is een actieplan gemaakt om te
kijken of er nieuwe leden geworven kunnen worden op bijvoorbeeld scholen en bij ouders. Voor een
goed bestaansrecht van de club is een ledenaantal van 380/400 minimaal noodzakelijk.
Er wordt gestemd over de voorgestelde begroting, met 1 stem tegen en een meerderheid voor wordt
de begroting goedgekeurd.
11. Verkiezing kascontrolecommissie
Frans Erkens is lid van de kascontrolecommissie. Maarten van Kesteren zal benaderd worden omdat
hij vorig jaar heeft aangegeven lid te willen worden. Ingrid Blommesteijn wil eventueel (als backup)
ook toetreden.
12. Rondvraag
Piet Kesling: nu de vereniging steeds meer oudere leden heeft worden er ook andere activiteiten
georganiseerd zoals het bridgen op dinsdag. Is het mogelijk om de ALV zoals in het verleden weer op
donderdag te houden? Besloten wordt om de ALV m.b.t. het benoemen van het bestuur op
donderdag te organiseren.
Leny (namens haarzelf en meerdere teams): het plan vanuit de KNLTB was om de voorjaarscompetitie later te gaan spelen. Veel senioren willen juist voor/na de schoolvakantie op vakantie en
komen dan met het team in gedrang. Door Leny is hierover al een vraag bij de KNLTB gesteld maar er
is nog geen reactie gekomen. Is hier bij het bestuur al meer over bekend? De voorzitter geeft aan dat
het voornemens zijn maar dat er nog niets concreet is. Ook tijdens de bestuurdersdag is hier niet
over gesproken.
Annemarie: Er zijn problemen met het invullen van de bardienst, hier moet de vereniging kosten
voor maken. De senioren krijgen door de nieuwe contributievorm bepaalde privileges. Annemarie wil
graag de vraag stellen aan de seniorleden of zij geen extra bardiensten kunnen draaien. Hier wordt
door de aanwezige 65 plussers positief op gereageerd.
Ingrid Blommestijn: per wanneer gaat het nieuwe contributievoorstel in? Dit zal per heden zijn, in
principe kunnen alle leden vanaf a.s. zondag deelnemen aan de instuif (afhankelijk van het aantal
beschikbar banen door de wintercompetitie).
Rinus vraagt wanneer de site beschikbaar is? Deze is al beschikbaar (www.tvpharo.nl) alleen nog niet
alles werkt optimaal zoals mijntvpharo. Ook de ledenlijst staat er nog niet op, deze volgt z.s.m. De
site draait drie maanden op proef, er wordt nog aan gesleuteld. Veel wijzigingen liggen nog bij de

KNLTB.

Netty (via Louis): is het mogelijk dat er bij de zondaginstuif ook mensen van buiten de vereniging
voor twee euro per keer kunnen meespelen? Het voorstel van de voorzitter is om de huidige regel te
handhaven. Iemand die overweegt om lid te worden mag 2x gratis mee spelen.
De vraag wordt gesteld wanneer de planning voor de bardiensten gemaakt kan worden. De
voorzitter geeft aan dat dit z.s.m. volgt, op dit moment is er geen bestuurslid accommodatie meer. Er
wordt iemand gezocht die dit soort zaken wil regelen. Opgemerkt wordt dat de eerder genoemde
eventuele extra bardiensten van de 65plus leden op basis van vrijwilligheid zijn.

13. Sluiting
De vergadering wordt gesloten onder dankzegging door de voorzitter.
Een van de leden wil het bestuur dat aftreedt hartelijk danken voor de inzet van de afgelopen jaren.
Zonder hen stond de vereniging niet waar hij nu staat.

