
Notulen Algemene Ledenvergadering t.t.v. Disnierats d.d. 07 februari 2017 

Door: Rob Vollmer, hulp-secretaris 

Aanwezig: 5 bestuursleden, te weten; Jur Steur, Jan Nierkens, Theo Böing, Nicole van der 

Ark  en Rob Vollmer en verder: Martine v.d. Merwe, Ben Lakeman, Ab v.d. Beek, Cor van 

Buuren,  Ed Fallentin, Edward Leeder, Martin Schouten, Harrie Sloothaak, Patrick Heijma,  

Frank Eek, Marco Gerritse, Edwin van Eijk, Henk Herni, Marco van Elferen, Han Fasten, Cor 

Veerman, Selma van der Ark, Albert Verhoef, Amy Wout-Cheng en Bert Mogelin. 

Afwezig met bericht: Eric van Gasteren, Rob Schram, Bob Bijleveld, Edwin Schoone, 

Jalmar Fasten, Hans Hagenaars, Stefan Heijnis, Aad Laan, Leo 

Steginga, Tim Koole, Onyiu Man, Caroline Spil, Co Groot, Bep 

Klaassen en Hennie Constantia. 

De opening van deze Algemene Ledenvergadering werd om 20.10 uur gedaan door de 

voorzitter, Jur Steur. 

Korte terugblik 2016: - Gezonde fin. Basis is wederom versterkt  ondanks de kosten voor het 

25-jarig jubileum; zowel de Dames als Heren 1 en Heren 2 in de eerste divisie actief. Een 

jeugdteam dat ook nog kampioen werd. 

Onder dankzegging van de vergadering werden zowel de notulen van de Algemene 

Ledenvergadering  januari 2016 als het jaarverslag over 2016 van de secretaris goedgekeurd. 

De kascontrolecommissie (Harrie Sloothaak en Frank Eek) heeft de boekhouding van 

Disnierats over het jaar 2016 gecontroleerd en deze was prima verzorgd en de commissie 

heeft wederom geen onvolkomenheden aangetroffen. Zij stelt daarom wederom de 

vergadering voor om de penningmeester, Theo Boing, decharge te verlenen voor het gevoerde 

beleid. *Wel geeft de kascommissie aan dat de aanwezige voorraden fluctuerend zijn zoals 

kleding en barvoorraad en geeft aan dat OOK het aanwezige kasgeld iedere keer geteld dient 

te worden.  

Tijdens de vergadering waren het exploitatie overzicht 2016, de balans op 31 december van 

2016 en de begroting voor 2017 ter inzage op het grote scherm en in papiervorm en tijdens de 

vergadering konden de leden daarop reageren. 

Omzet dient rond de 100% te liggen en kwam in 2016 uit op rond de 102%   

Albert Verhoef: Wat de LED verlichting betreft is dit volgens het oorspronkelijke plan 

gevolgd? Jur: Polytechniek was € 1000,00 duurder dan een andere leverancier maar de 

lampen bleken niet het gewenste resultaat op te leveren. Maar vervolgd Jur ; Energiebesparing 

blijft een Issue. Als we de lampen vervangen voor LED dienen we ook de armatuur te 

vervangen en dat heeft een hoog kostenplaatje. 

Han Fasten: De Eenhoornzegel zie ik niet terug. Theo; deze is opgegaan in de kosten van het 

Jubileumfeest.  Verder vraagt Han: Waarom liggen de kosten voor de landelijke teams in 

2017 hoger? Theo; Omdat het tweede team stad en land dient af te reizen! 



Marco Gerritse: Heeft het jubileumfeest €2300,- gekost? Nee, alleen dit jaar, + €1600,-. 

Albert merkt op dat de kosten landelijke teams uit de vrijwilligerskosten zijn gehaald. Dit 

geeft meer transparantie wat de landelijke teams daadwerkelijk kosten. 

 Draagt de baropbrengst op zaterdag nog steeds bij ten aanzien van kosten landelijk spelende 

teams op de zaterdag ?? Vooralsnog wel maar we dienen wel te kijken naar oplossingen om 

de bezoekers en teams langer binnen te houden , bijvoorbeeld door thema avonden in te 

voeren. 

Patrick Heijma: De kosten van de douches staan die onder Reserve Onderhoud?? Want de 

douches doen het nog steeds niet geweldig. 

Albert Verhoef: Ga op pad met een budget van € 5000,00 en kom met een oplossing voor de 

douches (mocht het nou hoger uitvallen vraag dan toestemming bij de leden) 

Cor Veerman: Tackel het hele probleem met een extra ketel!! Uiteraard wel een goedgekeurd 

apparaat door een erkend bedrijf. Werkgroep nieuwe ketel: Cor, Albert, Jur en Edward. 

Wellicht een bijdrage mogelijk van de Vrienden van Disnierats, stelt Han Fasten. 

Vaststelling begroting 2017 wordt goedgekeurd en Albert geeft een compliment aan het 

bestuur voor het gevoerde beleid ten aanzien van de kosten. Voor 2018 vraagt de 

penningmeester of er een goedkeuring is tot het verhogen van de basiscontributie met 5% 

mocht dit toch hoger uitvallen dan horen wij de penningmeester opnieuw !! Goedkeuring 

verleend. 

Esther Gijsbertsen wordt naar voren geroepen om even letterlijk en figuurlijk in de 

bloemetjes gezet te worden voor een woord van dank van de huidige voorzitter voor de 

jarenlange op geheel vrijwillige basis de inkoop en keuken- en bar zaken voortreffelijk 

geregeld te hebben. Bedankt, bedankt, bedankt. 

 

Verkiezing vrijwilliger van het jaar 2016 (vrijwilligers met een meer dan gemiddelde inzet) 

De genomineerden: Bob Geel, voor de organisatie en vooral begeleiding van de 

inlooprecreanten op de maandag en woensdag. Martin Schouten: voor diverse 

werkzaamheden in – en rond het gebouw zoals fietsenstalling en inloop van scholen 

Jubileum comité De feestcommissie bestaande uit Nicole, Jur, Onyiu en Marco G. zij hadden 

letterlijk vrije dagen opgenomen om het feest tot een ware happening te maken. 

Er werd gestemd en zoals de voorzitter ook zei, het is een groot voordeel dat je ook 

daadwerkelijk aanwezig bent  tijdens de stemming want de meerderheid van de stemmen was 

voor Martin Schouten .  Het is je gegund Martin van harte met deze erkenning!! 

Verkiezingen Bestuur en diverse commissies: Algemeen bestuurslid Jan Nierkens is 

aftredend en niet herkiesbaar en Bert Mogelin neemt zijn plaats in. Ergens gedurende  het jaar 

2017 wordt de post secretaris nu echt overgedragen aan Nicole v.d. Ark en Rob biedt dan 



alleen nog hand en spandiensten waar nodig. Jan wordt bedankt voor de bewezen diensten. 

Maar Jur geeft nog aan dat hij het prettig zou vinden als er toch nagedacht zou kunnen worden 

over het op zoek gaan naar een voorzitter die wel de tijd heeft om wat vaker aanwezig te 

kunnen zijn ! Wel is Edwin van Eijk onder dankzegging van de vergadering toegetreden met 

name voor het webbeheer. En allen wordt succes gewenst. 

Kascommissie: Harrie Sloothaak en Frank Eek (reserve John Vis??) 

Toernooien (intern): vacant   (als ondersteuning Bert Mögelin) 

Toernooien (extern): Rob V.          

Jeugdcommissie:   Edwin Brans  

Wedstrijdcommissie: Selma v.d. Ark (wedstrijdsecretaris), Nick de Bey en Han Fasten 

Commercie: Jalmar Fasten    Website: Edwin van Eijk (ondersteuning Bert Mögelin) 

Interne communicatie via Nieuwsbrief: Nicole van der Ark / Edwin van Eijk 

Bar activiteitencommissie: Martin (inkoop en planning bardienst), Rob Schram en als 

bestuursvertegenwoordiger Bert Mogelin ook voor de inlooprecreanten. 

Coördinatie vrijwilligersdiensten: Bert Mögelin (algemeen bestuurslid) 

Coördinatie inlooprecreanten: Ridwan Jahja. Bob Geel en Bert Mögelin 

Onderhoudscommissie gebouw / inventaris: Edward Leeder en René Metz en Cor Veerman 

en voor de veiligheidsmiddelen Harrie Sloothaak  

Ledenadministratie: penningmeester Theo Böing              

Vooruitblik 2017: Consolideren en/of versterken financiële situatie,  kritisch naar de kosten 

kijken en waar mogelijk tot nieuwe afspraken komen, nieuwe sponsoren werven, aankopen 

via sponsorclicks promoten op de vernieuwde website.  Maar ook aankopen doen bij de 

bestaande sponsoren!!! 

Edward: Wat wordt de doelstelling ten aanzien van de jeugd? Edwin van E. geeft aan zo 

spoedig mogelijk daarmee aan de slag te willen gaan met mensen binnen de vereniging die 

zich daar ook voor willen inzetten want ook bij ons geldt: De jeugd heeft de toekomst. Ook 

omdat de senioren steeds minder worden, ook hier geldt vergrijzing van de sport. 

Albert: voor raad en daad dien je contact te zoeken met Jelmar Starkenburg want die heeft 

binnen een korte periode best het een en ander weten te bereiken. 

Martin Schouten:: Ook ik wil me wel inzetten voor de jeugd en langs scholen gaan. 

Edwin van Eijk: In een volgend financieel verslag graag een overzicht met de specificaties;  

Verbruik Gas, Electra. 



Vaststelling contributie 2017: gehandhaafd op € 95,00 en junioren naar € 70,00. 

Inlooptafeltennis blijft € 3,00 (ook voor genodigden) Bijdrage doorgevoerd door NTTB:  

van € 18,50 naar € 18,70   

Competitietoeslag senioren : van € 50,00 naar € 51,00                                                      

Competitietoeslag junioren : van € 32,90 naar € 33,40 

Alle bar- en kantineprijzen blijven, totdat er aanleiding toe is, gehandhaafd. 

Begroting 2017 wordt door eenieder goedgekeurd! 

  

RONDVRAAG: 

 Ben Lakeman: Uit onbetrouwbare bron verneem ik dat De Nijs weer bouwplannen heeft. 

Dat klopt maar ze hebben onze grond niet nodig. 

Albert Verhoef: Ik zou graag zien dat er eens wat meer aandacht besteed wordt aan de 

schoonmaak van de doucheruimtes bij de heren want hier wil je eigenlijk geen gasten in 

ontvangen. Extra aandachtspunt om de Grote Schoonmaak wellicht weer in het leven te 

roepen? 

Cor Veerman: Kinderen automatisch laten opgroeien met een sport door middel van een 

jeugdhonk te realiseren zoals bij de Hockeyclub of Tennisclub, dat werpt echt zijn vruchten 

af. (omdenken) 

Harry Sloothaak: Verzoek om de verbandkist netjes te houden. 

Edwin wijst de leden op het bestaan van Sponsorkliks. 

Er wordt ook nog even stilgestaan bij het feit dat we een nieuwe Sponsor hebben voor alle 

tafeltennisbenodigdheden, zowel voor de club als de leden: Sport Europe 

 

Rond de klok van 22.00 uur sluit Jur de vergadering en wordt er op de kosten van de 

penningmeester nog iets genuttigd. 

P R O O S T  ! ! 

 

          

 

 

 


