
Notulen van de ledenvergadering T.C. Schermer gehouden op woensdag 7 juli 2021, 

20:00u 

 

Locatie:   Tennispark T.C. Schermer 

Aanwezig:   12 leden + DB (dagelijks bestuur) 

Afwezig met bericht: Wim en Nel, Louk, Paula 

 

1. Opening 

Nadat iedereen door Els (waarvoor dank!) voorzien is van koffie/thee met koek heet 

voorzitter Wouter Leegwater allen van harte welkom. Na een flink aantal vergaderingen via 

Teams, waaronder ook de laatste ALV, bleek het eindelijk weer mogelijk om een ‘live’ 

vergadering te organiseren, weliswaar buiten en met 1,5m afstand, maar toch heel fijn om 

elkaar weer eens in levende lijve ze zien. Er is in de afgelopen maanden (wederom) flink wat 

werk verzet door diverse commissies en vrijwilligers, en een deel daarvan zullen we 

vanavond bespreken. Maar eerst een agendapunt dat niet op de toegestuurde agenda stond, 

namelijk de vaststelling van de notulen van de ALV van 11 maart 2021. 

 

2. Vaststelling notulen ALV 11-03-2021 

Opmerking bij ‘De Ploeger’ op de 1e pagina: de OT commissie (Open Toernooi) moet 

gelezen worden als de SMT commissie (Schermer molen Toernooi). 

Na deze opmerking worden de notulen zonder verdere vragen/opmerkingen vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

 

• Corona-maatregelen 

Op 26 juni zijn er flink wat versoepelingen doorgevoerd door de overheid, maar helaas heeft 

de KNLTB hier verder geen (specifieke) mededelingen meer over gepubliceerd, dus daarom 

is er ook geen mail richting de leden geweest. Alles is nu weer open, zelfs de kantine, mits er 

een check-gesprek plaatsvindt, en er (binnen) minimaal 1,5m afstand wordt gehouden (er is 

dan plaats voor ongeveer 14 personen in de kantine). Ook competities en toernooien zijn 

weer toegestaan, en zelfs publiek is weer welkom, mits er een zitplaats is (op 1,5m). 

• Zomerchallenge 

Tot nu toe hebben 13 personen zich aangemeld voor de zomerchallenge, die bij ons 3 

maanden duurt (clubs hebben officieel de keuze tussen 3 en 4 maanden), van 15 juni tot 15 

september, vanwege de start van de voetbalcompetitie, en de verhouding qua bijdrage 

(ongeveer 7 maanden spelen kost bij ons € 125, dus 4 maanden spelen voor € 45 zou 

relatief wel erg goedkoop zijn). Het DB zal de TC (toernooicommissie) benaderen voor het 

regelen van een afsluitingstoernooi, in overleg met Fred (eventueel met zomerchallengers 

van andere clubs, en/of eigen vaste leden). De niet helemaal soepel verlopen opstart van de 

zomerchallenge, en de zomerchallenge als geheel, zullen verder geëvalueerd worden tijdens 

de bestuursvergadering na afloop van het seizoen. 



• Interne toernooien 

De TC heeft (binnen de mogelijkheden t.a.v. corona) flink wat interne toernooien 

georganiseerd, zoals interne competities voor DD, HD en GD, en een laddercompetitie. 

Daarnaast zal er op 19 september een ouder-kind toernooi plaatsvinden, georganiseerd door 

de JC (jeugdcommissie). 

• Kantinevergunning 

De oude vergunning is dit seizoen nog geldig, maar voor het verkrijgen van een nieuwe 

vergunning moet er afdoende mechanische ventilatie in de kantine aangelegd worden vóór 1 

oktober 2021. Wouter is hiermee bezig, en Henk de Reus biedt aan hierbij te helpen. 

• Grote Club actie / Rabobank 

Els zal de Rabobank benaderen voor deelname aan hun sponsoractie, Roy zal informeren 

naar de mogelijkheden van de Grote Club actie (elke euro die we kunnen meepakken is 

immers meegenomen!). 

• Dinerbon Klaas 

Tijdens de vorige ALV hebben we al een virtueel applaus gegeven, maar nu wordt Klaas 

alsnog écht in het zonnetje gezet, en krijgt hij de dinerbon van onze sponsor, het Genot van 

Grootschermer, als dank voor zijn grote inzet voor de club. 

 

4. Goedkeuring Financieel verslag 2020 

Tijdens de vorige ALV hebben we alle cijfers reeds besproken, maar de controle door de 

kascommissie had toen nog niet plaatsgevonden (vanwege corona). Inmiddels heeft 

Gertruud “de boeken” kunnen controleren bij Ruud (Henk kon er helaas niet bij zijn), en 

aangezien dit naar tevredenheid was, wordt aan het bestuur decharge verleend. 

Als opvolger voor Henk in de kascommissie wordt Ed Langedijk benoemd; Henk wordt 

bedankt voor de 2 jaren (maximum) waarin hij in de kascommissie heeft gezeten. 

 

5. WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

Léon is bereid gevonden een korte toelichting op de betekenis van de WBTR te geven. Deze 

wet is per 1-7-2021 in werking getreden, en is eigenlijk een verzameling van wetten die al in 

het wetboek stonden, maar dan op verschillende plekken. Er is dan ook geen reden tot 

paniek, aangezien wij standaard statuten (van de KNLTB) hebben, en geen bijzondere 

bepalingen, waar deze wet met name op gericht is. We hoeven niet naar de notaris (op dit 

moment), maar kunnen wachten tot een eventuele toekomstige aanpassing van de statuten. 

Er staat in onze statuten dat het bestuur uit minimaal 7 leden bestaat, en dat lijkt vreemd, 

maar aangezien ons bestuur bestaat uit het DB + de voorzitters van de diverse commissies 

(zie ook punt 6 van deze vergadering) levert deze bepaling toch geen probleem op. Als 

uitwerking c.q. verlengstuk van de statuten hebben we een Huishoudelijk Reglement, waarin 

we wél wat dingen willen aanpassen. Er ligt inmiddels een concept, maar artikel 17 en 18 

moeten even opnieuw besproken worden, met name m.b.t. de (voorzitters van de) 

commissies; hier gaan Wouter, Gertruud en Léon zich over buigen. Ruud zal uitzoeken hoe 

het zit met eventuele verzekering tegen bestuurdersaansprakelijkheid. 

 



 

6. Beleidsplan 2021-2029 

 

Aangezien ons ledenaantal elk jaar een beetje minder wordt, waarmee de levensvatbaarheid 

van onze club in gevaar zou kunnen komen, was een update van ons beleidsplan (het oude 

liep af per 2014) geen overbodige luxe. In de winter van 2020 zijn hiertoe – na het nodige 

voorwerk van de brainstormgroep, zie vorige ALV -  de voorbereidingen gestart, en na de 

ALV zijn Wouter, Roy, Léon, Anneke en Antoon, als dwarsdoorsnede van de vereniging (een 

bestuurslid, een nieuw lid, een bestaand lid, en 2 vrijwilligers), aan de slag gegaan met het 

Beleidsplan 2021-2029. 

Een beleidsplan is een stuurmiddel, en geeft duidelijkheid t.a.v. wat we gaan doen, en wie 

dat gaan doen; in het kort worden in een beleidsplan dus verantwoordelijkheden vastgelegd. 

Na een grondige analyse van hoe we onszelf zien (imago) en waar onze kracht en zwakte zit 

(SWOT-analyse) zijn we tot een beschrijving gekomen van de huidige situatie, om van 

daaruit toe te werken naar een beschrijving van de gewenste situatie. Vervolgens hebben we 

beschreven hoe we die gewenste situatie willen bereiken, wanneer, en door wie de 

betreffende kar getrokken moet worden. Door daarna jaarlijks te evalueren (en eventueel bij 

te sturen) hopen we uiteindelijk het beleidsplan te realiseren. 

Al snel bleek dat onze verenigingsstructuur niet helemaal duidelijk is; iedereen weet wel dat 

er een Dagelijks Bestuur (Voorzitter, Penningmeester, Secretaris) is, maar dat alle 

voorzitters van de diverse commissies óók onderdeel uitmaken van het bestuur (en daarmee 

samen het Algemeen Bestuur vormen) zullen velen niet weten. Daarnaast blijkt er per 

commissie een draaiboek te zijn, waarin de precieze taken zijn vastgelegd, maar deze 

draaiboeken blijken niet bij iedereen bekend, en ook niet helemaal up-to-date te zijn. Omdat 

er al een voorbespreking met de diverse commissies is geweest, kunnen we vanavond 

meteen stappen zetten. Zo accepteren Ellen (ledenadministratie), Alex (jeugdcommissie) en 

Klaas (technische commissie) hun voorzittersrol (met daaraan gekoppeld het beheer van het 

emailadres van de betreffende commissie), terwijl Leo (niet aanwezig) eigenlijk al jaren de 

voorzittersrol van de Schermer molen Toernooi commissie vervult. Antoon (parkcommissie) 

en Leendert (toernooicommissie) willen geen voorzitter maar wel aanspreekpunt zijn (wél 

beheer emailadres, maar geen rol in Algemeen Bestuur), en Coraline zal nadenken over 

haar rol in de kantinecommissie (haar taken staan bijvoorbeeld nog niet in het draaiboek, zij 

gaat dit zelf oppakken, en eigenlijk is er minimaal 1 persoon extra nodig, aangezien Els en 

Nel weliswaar de kantinevoorraden in de gaten houden, maar bij het beheer van de kantine 

meer komt kijken). 

Uiteindelijk wordt het Beleidsplan aan de (aanwezige) leden voorgelegd ter goedkeuring, en 

die geven volmondig en unaniem akkoord op de plannen! 

 

7. Rondvraag 

 

- Vacante vrijwilligersplekken: samenvattend zijn we momenteel op zoek naar 

meerdere leden voor de Schermermolen Toernooi commissie, een lid voor de 

PR/sponsorcommissie, 1 of 2 leden voor de Kantine commissie, en (per 1-1-2022) 

een penningmeester.  

- Op de vraag of de website actueel is antwoordt Anneke dat alle input die zij krijgt (en 

ook actief zoekt) op de website vermeld staat. Nadeel van een website is wél dat je 

geen melding krijgt als er iets nieuws op staat, daarvoor is Facebook eigenlijk een 



beter medium. Sowieso moet digitalisering prioriteit krijgen, aangezien de KNLTB in 

2022 een digitale ledenpas gaat invoeren. Art biedt zich aan om mee te denken t.a.v. 

o.a. de KNLTB-app, facebook en een website-interface voor mobiele toestellen. 

Daarnaast kan hierbij gedacht worden aan wifi, digitale betalingen, etc. 

- I.v.m. groene aanslag op de banen wordt gevraagd of er weer een keer een 

veeginstructie kan komen; daarnaast is een sproei-instructie wellicht ook een goed 

idee. Het DB zal Klaas vragen om beide instructies eens op papier te zetten. 

- Coraline is momenteel de enige die introductiekaartjes verkoopt, maar zij is niet altijd 

thuis. Ellen, Anneke en Gertruud bieden zich vervolgens aan als alternatieve 

adressen voor de verkoop van introductiekaartjes. 

- Er is gereedschap nodig voor het verwijderen van hoger hangende takken, en in 

principe is er (binnen het budget) akkoord voor aanschaf, maar Ed geeft aan dit 

gereedschap beschikbaar te hebben, en best een keer te willen helpen met snoeien 

(Antoon zal hierover contact opnemen). 

 

8. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng, en de vele steun die het bestuur krijgt, 

en belooft met hernieuwde energie aan de slag te gaan met o.a. het Beleidsplan. Daarna 

mag hij iedereen eindelijk weer uitnodigen voor een drankje van de club! 

 


