
Notulen van de ledenvergadering T.C. Schermer gehouden op donderdag 11 maart 

2021, 19:30u 

 

Locatie:   Microsoft Teams meeting (digitaal) 

Aanwezig:   23 leden en het bestuur 

Afwezig met bericht: Jan Weel, Tanja Schermerhorn, Els Deen 

 

1. Opening 

Voorzitter Wouter Leegwater heet allen van harte welkom. Na een voor de club prachtig 

2019 liet 2020 een heel ander beeld zien, waarbij vooral het vergaderen via Teams 

(uiteraard vanwege corona) opviel. Maar waar er op de banen weinig mocht en kon (park 

pas per 1 juni open (alhoewel we gelukkig door konden spelen tot in december, zodat we 

toch een heel seizoen hebben kunnen/mogen spelen), de kantine was dicht, er was geen 

openingstoernooi, geen Schermermolen toernooi, diverse beperkingen t.a.v. groepsgrootte), 

is er achter de schermen veel gebeurd. Niet alleen kostte corona het bestuur en de diverse 

commissies veel tijd, maar – aangezwengeld door de zorgen over ons ledenbestand die 

Ellen (ledenadministratie) uitte richting Wouter – is er een brainstormgroep gevormd, die is 

gaan nadenken en meedenken over de toekomst van de club, waarvan het (voorlopig) 

resultaat onder punt 5 besproken zal worden. Het eerste resultaat is in ieder geval dat de 

brainstormgroep heeft gezorgd voor nieuwe energie binnen de club en meer plezier, wat 

hopelijk gaat leiden tot meer leden! 

 

2. Mededelingen 

 

 Baanonderhoud 

Omdat Werkom (onze huidig baanonderhoudsbedrijf) vanwege corona niet meer de 

werkzaamheden kan uitvoeren die nodig zijn, moesten we op zoek naar een ander 

baanonderhoudsbedrijf. Er bleken grote verschillen tussen de opgevraagde offertes, maar 

uiteindelijk is gekozen voor een bedrijf gespecialiseerd in gravelbanen (ook toevallig het 

goedkoopste bedrijf). Zij gaan dinsdag 16 maart beginnen met het preparen van de banen, 

en zullen ongeveer 2 weken nodig hebben, dus de geplande openingsdatum van het park is 

1 april 2021. 

 De Ploeger 

Diverse mensen hebben afgelopen jaar veel voor de club betekend, maar vanwege de 

corona-situatie heeft het bestuur besloten dit jaar “De Ploeger” niet uit te reiken, zodat deze 

nog een jaar bij de OT commissie, in de persoon van Leo vd Linden, blijft. 

 Aftredend penningmeester voorjaar 2020 

Ruud heeft aangegeven te stoppen bij de volgende jaarvergadering (voorjaar 2022); het 

bestuur gaat op zoek naar vervanging, maar suggesties zijn méér dan welkom. 

 

 



3. Bestuursverkiezing 

Antoon neemt vandaag, na 19 jaar secretaris te zijn geweest, afscheid. De kernwoorden van 

zijn secretarisschap waren hartelijk, warm, verbindend, zeer betrokken, waarbij hij ook zijn 

eigen emotie toonde (zie o.a. zijn laatste jaarverslag bij deze vergadering). Antoon verdient 

een groots afscheid, maar helaas is dat door corona niet mogelijk. Het enige wat kan is een 

groots applaus (waarvoor iedereen even kort de microfoon mag aanzetten! ), en als 

verrassing is Rob naar Antoon toegereden, om hem bloemen te overhandigen, en een fles 

Jägermeister. Nogmaals enorm bedankt Antoon! 

Als opvolger is Wouter uiteindelijk bij Roy terecht gekomen, die zichzelf (kort) voorstelt aan 

de vergadering. Aangezien er verder geen tegenkandidaten zijn, wordt Roy benoemd tot 

secretaris, waarbij zijn jarenlange tenniservaring, administratieve achtergrond en bestuurlijke 

ervaring hopelijk ook nog een (kleine) rol hebben gespeeld . 

Het bestuur gaat in de nieuwe samenstelling z.s.m. verder met het beleidsplan (dat voor de 

zomer af moet zijn, waarvoor een aparte ledenvergadering georganiseerd zal worden), de 

herziening van de statuten en het Huishoudelijk Reglement, en de opvolging van Ruud. 

 

4. Jaarstukken 

 

 Notulen ledenvergadering 26-02-2020 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen m.b.t. de notulen, die daarmee worden vastgesteld. 

 Financieel verslag 2020 en begroting 2021 

Ruud geeft een korte toelichting op de financiële overzichten, waarbij het resultaat over 2020 

(ondanks de afwezigheid van kantine- en open toernooi opbrengsten) op € 2.627,20 positief 

blijkt te zijn uitgekomen. Dit is (deels) te danken aan een corona-subsidie (TOGS) van € 

4.000, maar ook aan lagere kosten dan begroot. 

De begroting voor 2021 gaat uit van een lager ledenaantal (met bijbehorende lagere 

contributie), maar wél weer kantine- en open toernooi opbrengsten, wat – met iets lagere 

onderhoudskosten – uiteindelijk tot een nihil-resultaat zal leiden. 

Op de balans valt de voorziening groot onderhoud ad € 73.000 op (dit bedrag staat ook op 

de Roparco Rekening). Het uiteindelijk streven is € 80.000, voor welk bedrag de banen 

(inclusief drainage) vernieuwd moeten kunnen worden, alsmede het hekwerk en de 

oefenkooi. 

 Kascontrole commissie (Henk de Reus en Gertruud Groot) 

Helaas is door corona momenteel geen controle mogelijk, maar – na inenting – zullen Henk 

en Gertruud bij Ruud worden uitgenodigd, zodat de kascommissie haar advies kan 

uitbrengen, en de financiële jaarstukken alsnog goedgekeurd kunnen worden (tijdens de 

ledenvergadering richting de zomer). 

 

5. Beleidszaken 

 

 Vaststelling contributie 

De contributies voor 2021 worden (ongewijzigd) vastgesteld. 



 Terugkoppeling brainstormgroep 

Ellen heeft een presentatie gemaakt, die getoond wordt aan de vergadering. Ons huidige 

ledenaantal van 109 (99 senior, 10 junior) bij 3 banen steekt wat schril af bij de 240 leden 

van TC Ursem (4 banen), maar met name de leeftijdsverdeling (een kwart is ouder dan 70, 

en slechts 10% heeft een leeftijd tussen 18 en 50) baart zorgen voor de toekomst van de 

club. Er volgt een uitgebreide discussie over diverse mogelijkheden t.a.v. verschillende 

contributies/tarieven, waarbij het streven zou moeten/kunnen zijn om een gedeeld 

lidmaatschap mogelijk te maken tussen TC Schermer en TC Ursem, maar het kan niet zo 

zijn dat TC Ursem de volledige contributie ontvangt, en wij slechts een kleine bijdrage (maar 

voor een eerlijke verdeling is de medewerking van het bestuur van TC Ursem nodig, en tot 

op heden lukt het niet om overeenstemming hierover te bereiken). 

Uiteindelijk wordt besloten dit jaar serieus werk te maken van de “zomerchallenge”: een 

lidmaatschap voor de zomermaanden (waarin voetbal e.d. stil ligt) tegen sterk gereduceerd 

tarief, waarvan we de eerste dag feestelijk zullen inluiden middels een tennisclinic van Fred, 

en wellicht een BBQ of i.d. (waarvoor door de vereniging geld beschikbaar zal worden 

gesteld). We zullen hiervoor flyers gaan maken en verspreiden, en proberen reclame te 

maken bij o.a. GSV, Stompetoren (jeugd/voetbal) en Schermerhorn (waar behoefte is aan 

een nieuwe ontmoetingsplek, nu ’s Lands Welvaren gesloten is), in de hoop dat we vanuit 

die zomerchallenge nieuwe leden mogen verwelkomen. Els en Gertruud zullen zich hiervoor 

actief gaan inzetten. 

Daarnaast wordt besloten het seizoen te verlengen (streven: 15 maart tot 1 november), maar 

dit is uiteraard (mede) afhankelijk van het weer (met name vorst en vochtigheid). Daarnaast 

moeten we informeren of Klaas (die “virtueel” een dinerbon krijgt overhandigd van Het Genot 

van Grootschermer, als dank voor bewezen diensten in 2020, en applaus ontvangt van de 

ingelogde leden!) wel zo’n lange periode onderhoud kan en wil doen, anders zal er – naast 

Klaas – iemand anders geregeld moeten worden (want richting de winter is extra onderhoud 

nodig om te zorgen dat doorspelen de banen niet beschadigt). 

 Vergunning voor terras en kantine vanuit de gemeente Alkmaar 

Voor de vergunning waren 2 mensen nodig met Sociale Hygiëne; nu Paula dit diploma 

speciaal voor de club heeft gehaald, en Kelly Reitsma (geen lid) ook heeft aangegeven bij te 

willen springen, hebben we hier inmiddels 3 personen voor (Els van Diemen had dit diploma 

al). Daarnaast zal er komende week een inspectie van het park en de kantine plaatsvinden 

door de gemeente, maar zodra corona het toestaat mag onze kantine dus weer open! 

 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen 

Deze nieuwe/gewijzigde wet, die al gold voor bedrijven, en die per 1-7-2021 zou moeten 

ingaan, regelt nu ook voor verenigingen enkele zaken t.a.v. het bestuur, zoals 

administratieplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid ingeval van faillissement. De KNLTB is 

momenteel bezig de modellen voor statuten en huishoudelijk reglement hierop aan te 

passen. Zodra die nieuwe modellen gepubliceerd zijn, gaat het bestuur ermee aan de slag. 

Doel is om e.e.a. te presenteren met het beleidsplan begin juli 2021. 

 

6. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt actief gebruik gemaakt (eindelijk mogen de microfoons open! ). 

Hieronder een weergave van de diverse besproken onderwerpen: 



- De toernooicommissie (Yma en Leendert) gaat in overleg met TC Ursem over de 

mogelijkheden t.a.v. een gezamenlijk toernooi. 

- Paula treedt toe tot de toernooicommissie. 

- Het bestuur zal zich (verder) verdiepen in de toepassing(en) van de KNLTB-app. 

- Antoon heeft de kantine een beetje opgeruimd en o.a. ontdaan van muizenkeutels, 

zodat de schoonmaakploeg niet meteen de moed in de schoenen zal zakken. 

- Tijdens het Schermermolen Toernooi zal er een pin-apparaatje aanwezig zijn (omdat 

contant geld tijdens corona min of meer “in de ban” lijkt gedaan). Wellicht kan 

ditzelfde apparaatje aanwezig zijn op de 1e dag van de zomerchallenge, zodat 

(potentiële) geïnteresseerden meteen hun contributie kunnen betalen. 

- Coraline houdt zich aanbevolen voor het geval mensen leuke prijzen weten/hebben 

voor de loterij tijdens het Schermermolen Toernooi. 

- Els pakt de Rabo Sponsorloterij 2021 op (“gevonden geld”, minimaal € 250, zonde 

om te laten liggen). 

- Anneke wordt ledencoördinator, wat o.a. inhoudt dat ze nieuwe leden welkom gaat 

heten, gaat introduceren, gaat begeleiden, contact met hen onderhoudt (met name 

het 1e jaar), waarmee hopelijk meer betrokkenheid ontstaat, zodat mensen (langer) 

lid blijven, en misschien zelfs een rol willen gaan spelen in een commissie en/of het 

bestuur. 

- Er is nog geen zekerheid over doorgaan van het Schermermolen Toernooi, maar de 

voorbereidingen zijn wel al gestart (die tijd is nodig voor het organiseren), waarbij het 

wachten is op het definitieve groene licht (of niet…). 

- Er komen in 2021 wederom (3e jaar op rij) geen nieuwe pasjes vanuit de KNLTB, wat 

natuurlijk “fraude” (het is niet zichtbaar of mensen met een pasje nog lid zijn of niet) in 

de hand werkt; er zal daarom een recente ledenlijst in de kantine gelegd worden, aan 

een ieder die op het park aanwezig is de schone taak om bij twijfel de 

speelgerechtigheid te controleren. 

 

7. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter ieder voor zijn/haar inbreng, waarna hij 

iedereen uitnodigt voor een “drankje uit eigen kast”, in de hoop dat we snel weer een drankje 

kunnen drinken in elkaars fysieke aanwezigheid.  

 


