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Notulen ALV van TV Poseidon, 09-02-2015 
 

Aanwezig, het voltallige bestuur en 56 leden. 

Afwezig met mededeling: Geert Leemker, Gabby Wieten (moeder van Ewout), Rik Hekken, Paul Slagmolen, Lies 

Albert, Johan Ketting, Monique Nossent, Dirk van der Weert, Lies Lubberts, Viviènne Prevenier, Geniviève de 

Juncker Prevenier en Dré de Kruijk. 

 

1) Opening en vaststelling agenda. 

Voorzitter Henk de Kruijk opent de vergadering. 

Hij geeft aan dat volgens de nieuwe statuten het voor het nemen van besluiten niet nodig is dat een 

meerderheid aanwezig is. Bij voldoende opkomst kan de vergadering de besluiten nemen. 

 

2) Ingekomen stukken. 

Er zijn via verschillende media meerdere afzeggingen binnengekomen. 

 

3) Verslag vorig jaar. 

Gert Mol geeft aan dat hij vorig jaar meer mensen bedankt heeft dan in de notulen is teruggekomen. Ook het 

voltallige bestuur en de mensen van de verschillende commissies. 

 

4) Jaarverslag 2014. 

Verslag secretaris    Goedgekeurd 

Verslag ledenadministratie   Een jaartal vergist, verder goedgekeurd 

Verslag kantine commissie   Goedgekeurd 

Verslag website en Smash   Goedgekeurd 

Verslag technische en jeugd commissie Goedgekeurd 

Verslag activiteiten commissie  Goedgekeurd 

Verslag baancommissie   Goedgekeurd 

Verslag sponsor commissie   Goedgekeurd 

 

5) Verslag van de kascommissie. 

Henk Rieff geeft mede namens Ad Jansen aan dat het verslag van de penningmeester er goed verzorgd uitzag 

en dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen. 

De voorzitter concludeert dat in feite de kascommissie de penningmeester decharge verleend. 

 

6) Vaststelling van de jaarrekening. 

De voorzitter geeft aan dat er 4 factoren samen er voor hebben gezorgd dat de vereniging prima heeft 

gedraaid met een positief resultaat als gevolg. Kantine commissie, de sponsorcommissie, de technische 

commissie en natuurlijk de penningmeester. 
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Jack Westphal heeft een vraag over de hoogte van de sponsoring. Het bedrag in de begroting is lager dan het 

bedrag dat de hoofdsponsor opbrengt. De voorzitter legt uit dat een deel van de sponsorgelden geoormerkt is 

en direct aan bepaalde posten wordt toegekend. 

Vraag Yvonne de Boer over de fluctuaties in de subsidie technische begeleiding. De binnenkomende gelden 

hangen af van de realisatie van het voorgaande jaar en de verwachting van het aantal lesuren in het lopende 

jaar. 

Vraag Anton de Jong over het wegplaatsen van sponsorgelden. Het is duidelijker als deze gelden wel apart 

worden opgevoerd om te zien wat de commissie heeft gepresteerd. De voorzitter laat de suggestie notuleren 

om hier komend jaar aandacht aan te besteden. 

Vraag over contributie winterleden door Joop Ketting. Deze zijn in de jaarrekening opgenomen onder 

contributies. In de toelichting wordt het wel vermeld. De voorzitter geeft nog aan dat deze contributie 

boekhoudkundig gesplitst wordt. Twee maanden op 2014 en drie maanden op 2015. 

Aangezien er geen verdere vragen zijn wordt de vergadering verzocht de jaarrekening vast te stellen. Bij deze 

heeft de vergadering aan de penningmeester en het bestuur decharge verleend. 

 

7) Benoeming lid van verdienste. 

De voorzitter geeft aan dat de nieuwe statuten de mogelijkheid bieden om leden tot lid van verdienste te 

kunnen maken. 

Vorig jaar werd Joop Ketting hiervoor aangedragen, maar dit was toen statutair niet mogelijk. Nu wel. Joop 

Ketting heeft zich ruim 25 ingezet in diverse functies binnen en voor de baancommissie en ook nog als 

groundsman. De voorzitter vindt dat hij deze benoeming zeker verdiend en vraagt de vergadering of zij 

hiertoe bereid is. De vergadering stemt hier luidruchtig mee in. 

 Vooruitlopend op punt 8 van de vergadering wil de voorzitter namens het bestuur nog iemand voordragen 

die met de stenselmachine en later in het digitale tijdperk met de computer zeer veel inzet heeft getoond 

voor de vereniging. Hij vraagt de vergadering ook Marga Marree voor te dragen. Ook deze voordracht wordt 

breed ondersteund door de vergadering. 

De voorzitter wil nog even doorgaan en vraagt de vergadering om over nog een persoon na te denken. Meer 

dan 6 jaar secretaris geweest, voorzitter van de kantine commissie en vele wijzigingen doorgevoerd die op 

instemming en op veel weerstand hebben gestuit. Daarnaast nog 6 jaar de clubkampioenschappen 

georganiseerd en ook nog zeer actief geweest bij de recente verbouwing van het clubhuis. Hij draagt Wim 

Zonneveld voor als lid van verdienste en ook deze voordracht wordt door de vergadering breed gesteund. 

 

8) Bestuursverkiezing. 

Enkele bestuursleden hebben aangegeven terug te treden en deze worden gelukkig opgevolgd door een 

duidelijk jongere generatie. 

De voorzitter stelt voor te benoemen in het bestuur van Poseidon, Bjorn van Walbeek, Jan-Hein Gerritse, Jur 

Haak, Mark Brouwer als penningmeester, Yvonne de Boer in de functie van secretaris en John Bogaers in de 

functie als voorzitter. De vergadering stemt met alle benoemingen in. Henk de Kruijk heeft de 

voorzittershamer gevonden en overhandigd deze aan de nieuwe voorzitter John Bogaers. 
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De voorzitter staat even stil bij deze wisseling. Henk heeft het geweldig gedaan en de voorzitter hoopt dat hij 

dit enigszins kan evenaren. Henk heeft aangegeven om vooral in gemeente zaken nog beschikbaar te zijn om 

te assisteren en de voorzitter zal hier zeker gebruik van maken indien noodzakelijk.  

 

De voorzitter besluit dat het een mooi moment is voor de pauze en sluit tijdelijk de vergadering. 

 

De voorzitter heropent de vergadering.  

Hij geeft aan dat er binnen de vereniging ook nog het erelidmaatschap bestaat. Hij geeft aan dat Henk zich al 

heel lang heeft ingezet voor Poseidon en de laatste zes jaar als voorzitter buitengewoon heeft ingezet om de 

vereniging weer op de rails te zetten. Het ledental liep zes jaar geleden hard af, de financiële situatie 

verslechterde snel en de relatie met de gemeente was niet erg goed. Sindsdien is het ledental weer 

toegenomen, zijn de relaties met de gemeente verbeterd, is de club weer gezond, het clubgebouw opgeknapt 

en ook nog 4 all-weather banen gerealiseerd. Sjoerdje Bijkerk informeert naar de betekenis van het 

erelidmaatschap. 

De voorzitter vraagt de vergadering of zij bij acclamatie Henk de Kruijk wil benoemen als erelid van TV 

Poseidon. Hierop reageert de vergadering uitbundig.    

Henk aanvaardt de benoeming en geeft aan dat dit wel verplichtingen met zich mee brengt. 

 

Hierop geeft de voorzitter aan dat het nieuwe bestuur waardig afscheid wil nemen van een aantal 

bestuursleden die de functie hebben neergelegd. Datzelfde geldt voor de kantine commissie die zich hebben 

ingezet voor de club en een grote bijdrage hebben geleverd. Hierop ontvangen de leden van de commissie 

een blijk van waardering. 

Joop Ketting vraagt waarom de huidige kantine commissie aftreed. De voorzitter geeft aan dat dit mede komt 

door de nieuwe opzet en het jaarrond open zijn van het park, hetgeen een gewijzigde opzet noodzakelijk 

maakt. Aangemeld hebben zich Rik Hekker, Eric Flantua, Filip van Heugten, Brenda Wecker, Coen Hoedeman, 

Raymon Stalder, Marja Groen, Frits Noordhuis. 

Hierop neemt de voorzitter afscheid van de aftredende bestuursleden. 

 

9) Benoeming leden kascommissie. 

Henk Rieff, Ad Jansen en Kees van Kralingen worden gevraagd of ze verder willen als kascontrole commissie. 

De heren zijn hiertoe bereid en de vergadering stemt er mee in. 

 

10) Goedkeuring begroting 2015. 

De begroting is sluitend opgesteld. Anton vraagt of het zorgelijk is dat de uitgaven sterker stijgen dan de 

inkomsten. De penningmeester legt uit dat de begroting enige ruimte had en dat dit is gestopt in overige 

uitgaven. Anton geeft aan dat de begroting contributie lager is dan het huidige aantal leden. De 

penningmeester geeft aan dat het voorzichtig is opgesteld mede vanwege het verloop van toch 70 leden.  

Jef Prevenier vraagt of het ook kan zijn dat niet alle contributies worden betaald. De voorzitter stelt dat dit in 

samenwerking met de ledenadministratie weinig problemen geeft. 

Aangezien er geen verdere vragen zijn stelt de voorzitter de begroting vast, waarop de vergadering instemt. 
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11) Werving vrijwilligers. 

Ondanks de grote inzet van veel leden zijn er voor enkele functies nog vrijwilligers nodig. O.a. voor de 

activiteiten commissie, een voorzitter kantine commissie en ook een of twee personen die de functie van 

Marga kunnen opvullen. 

Er zijn ook nog commissie leden nodig. Een voor de technische commissie en ook een opvolger voor Wim 

Sonneveld. Het bestuur zal hier hard aan blijven werken. 

 

12) Rondvraag. 

Vraag Lucia Kersten: Gaat de vereniging ook wat aan het milieu doen via gescheiden afvoeren van afval. 

Plastic en glas kan gescheiden worden afgevoerd. De voorzitter vindt dit een goed punt voor de 

kantinecommissie 

De schoonmaak wil beter op de hoogte worden gehouden van activiteiten voor de jeugd. Dit om een betere 

planning te kunnen maken. 

 

Jef Prevenier vraagt naar verdere uitbreiding van de redcourt banen. De voorzitter zegt dat dit nu nog niet in 

de planning zit. Er wordt wel hard gewerkt aan ledverlichting en aan elektronisch betalen in de kantine. 

 

Vraag van Albert Sontag over de veranderingen in de bestratingen. 

Björn legt uit dat de gemeente niet alles doet en dat even wordt afgewacht wat we als club zelf moeten doen. 

Daarna wordt er gekeken naar de kosten en de mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het terras. 

 

Anton de Jong vraagt over de communicatie naar de leden. Het is voorgekomen dat activiteiten wel op 

Facebook werden meegedeeld, maar niet op de website. Marga geeft aan dat activiteiten eerst op de website 

komen en daarna mogelijk ook op Facebook worden gemeld. 

 

Ger Mol gaat er voor staan om goed verstaanbaar te zijn bij zijn gebruikelijke speech over de bestuurders van 

het afgelopen jaar. 

Hij wenst John een fijne tijd als voorzitter en feliciteert de laureaten.  

Over onze ex-voorzitter geeft hij aan dat hij de start van Henk de Kruijk als voorzitter nooit zal vergeten 

omdat Wim Erica als goede vriend, toen afscheid nam. Maar in de loop van de jaren heeft Henk aangetoond 

dat het noodzakelijk was en het is gelukt met de rest van het bestuur de club weer op niveau te brengen. Hij 

vermeldt hierbij ook nog even de grote inzet van de kantine commissie. 

In Engeland hebben ze de orde van de kousenband. Het klink vreemd, maar het is wel de hoogste titel, die 

wordt verdient door inzet boven het wat normaal verwacht mag worden. 

Hij vraagt voor het gehele bestuur een groot applaus. 

 

13) Sluiting van de vergadering 

De voorzitter hoopt allen een gezond en sportief jaar toe met veel tennis. 

 


