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IN DEZE NIEUWSBRIEF:
- nieuwe voorzitter stelt zich voor…..
- juniorlid Stijn de Vogel
- verslag algemene ledenvergadering
- minder energieverbruik in 2017
- Wil en Jenny berichten vanuit Portugal
- Tot slot…..

VAN ONZE NIEUWE VOORZITTER GERARD.
M’n eerste voorwoord als nieuwe voorzitter. Nou ja nieuw, in ieder geval een stuk ouder dan
onze vorige voorzitter, Ivanka. Ach leeftijd is betrekkelijk ,deze dooddoener misbruik ik ook
graag. Hoe betrekkelijk, wel reken even met me mee. De leeftijd van het universum is
ongeveer 14.000.000.000 jaar en dat stellen we gelijk aan 100 meter. Omgerekend besta ik
dan slechts 0,04785 mm en dat is wel heel erg kort en ben dus relatief gezien ontstellend
jong.
Wat is tijd, weet u het? Stephen Hawking (1942-2018), een genie, vooral bekend door zijn
visie op het heelal en het ontstaan ervan, weet in ieder geval wanneer de tijd begonnen is.
Hawking berekende dat het hele universum uit een nulpunt voortgekomen kan zijn, waar
zelfs de tijd begonnen is. Het universum, daar heb ik altijd wel iets mee gehad. Hawking liet
zien dat dat in het centrum van een zwart gat de wetten van de natuurkunde ophouden. U
zult het afgelopen week meegekregen hebben, maar Stephen Hawking, het genie dat het
heelal dichterbij bracht, is overleden. De Volkskrant heeft postuum een mooi overzicht
gegeven van zijn leven en de betekenis voor de wetenschap.
Een beetje doorbladerend kom je opmerkelijke of in ieder geval interessante artikelen tegen.
Zo worden er vragen gesteld over een allergievaccin. Aanleiding is de veronderstelde
toename van allergie. Er zou sprake zijn van een allergie-epidemie. Een hoogleraar vertelt
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dat een kwart van de wereldbevolking last heeft van astma of allergische neusverkoudheid.
Volgens de WHO zijn er aanwijzingen dat die cijfers oplopen. Dat zou komen door te veel
hygiëne wordt gesteld. Antwoord, dat is niet duidelijk, maar er zijn wel interessante studies
die in die richting wijzen. Er is een beroemde casus van Oost- en West-Duitsland, waar na de
hereniging de verwachting was dat Oost-Duitsers meer allergieën zouden hebben dan in het
rijkere Westen. Het omgekeerde bleek het geval. De slechtere leefomstandigheden/minder
hygiënisch hadden de mensen in de DDR minder gevoelig gemaakt voor allergieën.
Maar terug naar het heden.
Ook Gerard van Rijt (secretaris) en Daan Kornaat (TC) zijn nieuw in het bestuur. We gaan samen met
u voor een leuke, gezellige en sportieve club. In de verschillende commissies is nog ruimte voor verse
inbreng. Vraag Aad (Onderhoud), Jenny (bar), Daan, Adrienne (jeugd) ernaar.

Nog even doorbijten met de laatste restjes arctische kou en voor je het weet zit je weer
lekker in de zon op het terras van onze club. Klaar om te gaan tennissen of te boulen. Of dat
niet een fantastisch vooruitzicht is!
Tot gauw,
Gerard Oostveen
WELKOM OP ONZE VERENIGING IN 2018
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Verslag ALV 16 februari 2018
Aanwezigen
Er zijn (inclusief Bestuur) 30 leden aanwezig. Dat is 10% van alle leden.
Er zijn 8 afmeldingen voor deze vergadering.
Overleden leden
Er wordt met een minuut stilte stilgestaan bij de leden die in het afgelopen jaar zijn
overleden. Het gaat om Jan van Alphen, Marianne van Keulen, Lourens ten Have, Cees Rijke,
Marie van Etten, Harry Rietveld, Ineke Witte.
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Opening
De voorzitter, Ivanka Broer, opent de vergadering
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar (2017)
Kascontrolecommissie is anders van samenstelling geworden, zie hieronder. In de rondvraag
stond een vraag over het aanpassen van de keuken. Het bestuur heeft hierover nagedacht.
Enerzijds gaat het om de vraag of deze uitgaven te rechtvaardigen zijn, omdat het aantal
mensen dat aanwezig is op het badgastentoernooi, terug loopt. Anderzijds zien we ook dat
er wel wat moet gebeuren. Vandaar dat in de begroting voor dit jaar een flink bedrag
hiervoor is opgenomen, zie verderop in dit verslag. In de rondvraag stond verder de vraag of
het stemrecht aangepast kan worden aan de hoogte contributie. Het bestuur heeft besloten
om dit niet te doen.
Met deze aanvullingen worden de notulen goedgekeurd.
Jaarverslag secretaris.
Kleine ledengroei bij de tennis is positief, omdat dit tegen de landelijke trend in is. Hetzelfde
geldt voor de jeugd. Kleine daling van het aantal jeu-de-boulers is zeker geen probleem.
Aan -en aftreden bestuur
Ivanka Broer (voorzitter) en Gjalt Huppes (secretaris) treden af en zijn niet herkiesbaar. Aad
Hak treedt af maar is herkiesbaar.
Gerard Oostveen biedt aan voorzitter te worden. De vergadering stemt unaniem voor.
Gerard van Rijt biedt aan om secretaris te worden met een voorbehoud om de mogelijkheid
te hebben dit na een jaar te evalueren.
Daan Kornaat biedt aan om de technische commissie te gaan trekken.
Ook de verkiezing van Aad Hak, Gerard van Rijt, en Daan Kornaat is unaniem.
Jan de Gans vraagt of het waar is dat Cees vd Velde de PR zou willen gaan doen. Ivanka
antwoordt dat we dat heel fijn zouden vinden, maar het is ons niet bekend dat dit voorstel
er ligt.
De voorzitter bedankt de terugtredende leden van diverse commissies- te weten Anja
Gotzenberger, Fred Gotzenberger, Jeanette Santifort, Els Schot, Cor Nagtegaal, Paul Valster,
Rob Robberecht- voor hun inzet voor de club. Zij zal bij hen langs gaan met een presentje.
Aanmeldingen voor commissies zijn er ook, de volledige lijst stond in de agenda voor deze
bestuursvergadering.
Financieel jaarverslag en jaarplan.
Opvallende zaken:
- Positief beeld van energieverbruik door de LED verlichting en de zonnepanelen.
- Teruglopende opbrengsten van de open toernooien.
- Voor het hekwerk en de overkapping tussen beide gebouwen zal later dit jaar nog
eens gekeken worden of dit echt nodig is.
- Ondanks de flink teruglopende inkomsten toch een positief jaarresultaat. Dit doordat
er dit jaar geen grote investeringen waren.
- Kascontrole commissie, bestaande uit Sjaak Wisse en Fred Gotzenberger, heeft de
penningmeester een compliment gegeven en decharge gegeven.
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De nieuwe kascontrole commissie voor de ALV van 2019 bestaat uit Bert Tuk en Jan
de Gans
De begroting en de financiële cijfers worden door de vergadering goedgekeurd
Nieuwe contributies worden door het bestuur gepresenteerd, stijging met alleen
inflatiecorrectie.

Vervolgens worden de verslagen en jaarplannen van alle commissies besproken.
Bar commissie: geen opmerkingen.
Onderhoudscommissie. Tijdens de vergadering geeft Aad nog de volgende aanvullingen: hek
en buitenkeuken staan op de begroting maar hierover volgt later dit jaar nog een beslissing.
Philips gaat gratis alle lampen in en buiten het clubhuis vervangen door LED lampen als
sponsoring, omdat we LED baanverlichting van hen hebben gekocht. Henk van der Meer
vraagt of we de mensen die wel naar het winter- en badgasten komen, wat meer kunnen
verwennen, met name door de terrasverwarming wat professioneler uit te voeren,
bijvoorbeeld elektrisch. Het nieuwe bestuur zal daar naar kijken.
Jeugdcommissie: geen opmerkingen. De vergadering spreekt haar complimenten uit over
Adrienne en Ciska.
Technische Commissie: Henk van der Meer stelt voor om de clubkampioenschappen in het
voorseizoen te organiseren, nog voor de voorjaarscompetitie. Gerard Oostveen antwoordt
dat dit twee jaar geleden ook is getracht. Er is voorlopig geen vrijwilliger die dit wil
organiseren.
PR commissie: Ook dit jaar weer sponsoring door AH voor het badgastentoernooi, dank aan
Jan de Gans.
Jeu de Boules: op de vergadering wordt gemeld dat het maandelijkse eten duurder moet zijn
van het bestuur (namelijk 2 x de inkoop) Het gevolg is dat er nu veel minder mensen blijven
eten. Een ander punt is dat de dagvoorraad in de keuken soms te laag is, bijvoorbeeld te
weinig Portvoorraad is nu twee maal voorgekomen. Gevolg: de mensen gaan naar huis. De
boulers vragen of zij ook een sleutel van de voorraadruimte mogen hebben. Arno suggereert
een tweede voorraadkast voor de jeu de boulers. Beide punten zullen in de volgende
bestuursvergadering worden besproken.
Datum vergadering ALV 2018
Dit wordt vrijdagavond 15 februari 2019, tijdstip nog nader te bepalen.
Rondvraag
Bert Tuk vraagt of er een studententarief kan komen voor mensen in de leeftijd tussen jeugd
en volwassen in.
Adrie Kramer suggereert dat we bij de nieuwe vakantieparken meer informatie gaan geven
over het bestaan van de tennisclub, bijvoorbeeld via de receptie.
Arno vraagt waarom de jeugd wordt gesponsord door de Jumbo en niet door de AH.
Adrie meldt dat de Jumbo in ieder geval een goede sponsor is voor de jeugd. Afspraak is dat
Jan de Gans hier nog eens over zal praten met de betreffende mensen.
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Een aantal mensen vraagt waarom de handendrogers in de toiletten zo veel herrie maken.
Karien vraagt of het mogelijk is dat er een tweede damestoilet komt.
Sluiting om 20.26, binnen een uur!

Minder energieverbruik in 2017!
In 2017 is ons verbruik van electriciteit beduidend lager geweest dan in 2016.
Vorig jaar verbruikten we 11945 kWh, terwijl dat in 2016 nog 14317 kWh was. Een verschil van 2372
kWh.
De meeste besparing is het gevolg van onze LED baanverlichting, die j.l. juni is geïnstalleerd. Maar
ook het gebruik van meerdere LED-lampen in het clubhuis en de aanschaf van energiezuinige vriezers
hebben daar zeker toe bijgedragen.
De zonnepanelen hebben totaal 5038 kWh opgeleverd en dat is 743 kWh meer dan in 2016.
Aad Hak.

Een berichtje van Jenny en Wil uit Monte Cordo (Portugal)
Wij zijn nog steeds in Monte Cordo ,we hebben heel veel mooi weer gehad en nu na een
flinke storm is de lucht weer helemaal blauw en de zon schijnt weer volop !
Wij tennissen regelmatig hier: eerst met Jan Nipius en Piet Glerum. Toen deze weer weg
waren met 2 andere mensen van zo’n beetje dezelfde sterkte.
Dus we hopen, als we weer thuis zijn, dat die 3 maanden overwinteren haast niet te merken
behalve dan dat we vast zwaarder geworden zijn ! ( hi hi )

Met vriendelijke groeten,
Jenny en Wil.

Zullen de banen er zo uitzien in Monte Cordo?
Tot slot.
De eerste nieuwsbrief van 2018 is een feit. Het seizoen gaat weer beginnen: competities,
gezelligheidstoernooien, enz. Reden om af en toe eens iets leuks over ons verenigingsleven
te vertellen. Gebruik je smartphone functioneel en typ je ervaringen in tijdens een
spelevenement o.i.d. en stuur het aan jamkool@upcmail.nl . Deadline 15 mei a.s.
Fijn en sportief jeu de boules -en tennisseizoen toegewenst.
Met vriendelijke groet,
Koos Kool, redactie.
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