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Notulen van de Algemene ledenvergadering 
Gehouden op 29 maart 2022 

 
Locatie: Kantine van het clubgebouw 
Aanwezig bestuur: Martin Meindertsma (interim-voorzitter), Jesse Otten (secretaris) & 
Christiaan Werkhoven (penningmeester)  
Aanwezige leden:  Karst Adema, Hanna Andringa, Sytse Bakker, Rutger Balk, Theo Balk, 
Jeroen Bendijk, Nick Bennink, Irene van den Berg, Willem Boersma, Sieuwke Bosma, Ymke 
Brijker, Eelco Dijkstra, Sake Dijkstra, Sjoerd Dijkstra, Wilfred Faber, Greetje Govaars, Klaas de 
Haan, Inge Hoekstra, Lize de Jong, Jos Klute, Sybrand Kingma, Arie Knol, Ilja Koppers, Daan 
Kothman, Walter Kromhout, Frank Kuiper, Inno de Leeuw, Ale Lijzenga, Jan-Willem 
Plutschouw, Ingrid Poorte, Olaf Postma, John Raskeyn, Gerard Riemsma, Christien Rinsma, 
Sybetta van der Schaaf, Linda Schenkhuysen, Bert Scheper, Tessa Schippers, Floor Snoeijing, 
Klaas-Jelle Stienstra, Henk Tanahatoe, Ronald Tanahatoe, Riemmy Timmerman, Siebe 
Tjalma, Leo Verweerde, Stefan Volbeda, Alex de Vries, Martin Meindertsma van der Warf, 
Andrea Warman, Johan Westra, Jan Wierenga Jos Wieringa, Sjoerd Wijkel, Joost Willekes & 
Frank Zeer. 
Notulist: Jesse Otten 
 

1. Opening en vaststelling agenda 
 

Martin Meindertsma opent de algemene ledenvergadering van 29 maart 2022 om 19.30 
uur en merkt op dat het quorum niet is behaald. Hierdoor wordt er een nieuwe 
vergadering uitgeroepen, die over een kwartier aanvangt.  
 
Martin Meindertsma opent de algemene ledenvergadering van 29 maart 2022 om 19.45 
uur en iedereen wordt nogmaals bedankt voor hun komst. Hij benoemt dat vandaag de 
vereniging precies 57 jaar oud is geworden. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Er is naar aanvang van de vergadering één brief binnengekomen van Siebe Tjalma en één 
van Ronald Tanahatoe. Beide heren hebben een reactie hierop mogen ontvangen. 
Mochten er naar aanleiding van deze reactie nog vragen zijn, kunnen deze gaandeweg de 
vergadering gesteld worden.  

 
3. Vaststellen notulen ALV 25 mei 2021 

 
Martin Meindertsma vraagt of er op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de 
algemene ledenvergadering gehouden op 25 mei 2021.   
 
Ronald Tanahatoe vraagt hoe het kan dat er 68 stemmen zijn uitgebracht, maar bij de 
vergadering maar 29 personen aanwezig waren. Martin Meindertsma antwoordt dat de 
vorige ledenvergadering online gehouden werd, maar er al vooraf gestemd kon worden. 
Hierdoor hadden de leden, die niet online aanwezig konden zijn, de kans om toch hun 
stem uit te kunnen brengen.  
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Ale Lijzenga meldt dat er vorig jaar gesproken is over een ledenstop bij achthonderd 
leden en vraagt zich af hoe het hiermee gaat. Martin Meindertsma antwoordt dat het 
inderdaad ter sprake is gekomen en er met de KNLTB overlegd is qua baandrukte van de 
hoeveelheid leden. Aangezien het op de piekmomenten zeer druk kan zijn, kan een 
ledenstop noodzakelijk lijken. Echter, er zijn veel momenten (overdag en in het 
weekend) waarop alle banen beschikbaar zijn. Daarnaast is de aanwas van nieuwe leden 
door de coronamaatregelen enorm gestegen, maar het lijkt erop dat de maatregelen dit 
seizoen compleet weg blijven. Hierdoor zal de oude trend van aanwas en leegloop weer 
zijn oorsprong vinden. Er zal dit jaar gemonitord moeten worden op de baandrukte en 
het ledenaantal. Hierna kan er geconcludeerd worden wat de beste uitkomst zal zijn voor 
de vereniging. Henk Tanahatoe meldt dat ook door de hoeveelheid tennislessen tijdens 
de piekuren het enorm druk is op de vereniging. Hij meldt dat de baanverdeling 
misschien herzien moet worden, zodat ook de niet lessende leden hun kans kunnen 
pakken om te tennissen tijdens de piekuren. Sieuwke Bosma antwoordt dat afgelopen 
seizoen niet representatief is voor de komende jaren. Vanwege de maatregelen kon er 
niet gelest worden en deze moesten ingehaald worden. Inno de Leeuw meldt dat de 
KNLTB aangeeft dat onze vereniging tussen de 700-800 leden aan kan en het ledenaantal 
van T.C. ‘t Nijlân rondt de 800 ligt. Hij suggereert dat er misschien meer banen bij 
moeten komen. Lize de Jong vraagt hoe de baandruk gemonitord kan worden. Martin 
Meindertsma antwoordt dat via de app er gekeken kan worden hoeveel en wanneer er 
afgehangen wordt. Ale Lijzenga reageert dat je niet kan zien wie er niet kunnen 
tennissen door de drukte en dat wil je eigenlijk weten. Martin Meindertsma antwoordt 
dat dit inderdaad niet mogelijk is en het meegenomen gaat worden naar de 
bestuursvergadering.  
 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 25 mei 2021 worden goedgekeurd en 
Bert Scheper en Jesse Otten worden bedankt voor het uitwerken hiervan. 

 
4. Terugblik en vooruitblik 
 
Martin Meindertsma geeft een presentatie met een terugblik naar de activiteiten die 
afgelopen jaar wel door konden gaan. Daarnaast laat hij een vooruitblik zien met alle 
geplande activiteiten op de vereniging. 
 
Ronald Tanahatoe merkt op dat er een drukke baanplanning is voor de zomer, dus er 
nagedacht moet worden of er geen nieuwe tennisbanen moeten komen.  
 
5. Bestuur perikelen 
 
Jeroen Bendijk geeft een presentatie over de bestuursproblemen van afgelopen jaar en 
de situatie, die zich nu voordoet. Hij benadrukt de nood van nieuwe bestuursleden en 
hoopt dat er een aantal zich zullen melden na de ledenvergadering.  
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6. Financieel jaarverslag 2021, contributie 2022, het vooruitzicht 2022 en de 
liquiditeitsbegroting van 2022 

 
Christiaan Werkhoven geeft de presentaties van het financieel jaarverslag 2021, de 
contributieverhoging van 2022, het vooruitzicht van 2022 en de liquiditeitsbegroting van 
2022. Deze zijn te vinden op de speciale website van de algemene ledenvergadering. 
 
Siebe Tjalma merkt op dat er de afgelopen jaren een ruimschoots positief 
exploitatieresultaat is getoond. Het resultaat wat in het jaar 2022 wordt begroot is vrij 
terughoudend en erg laag ingeschat. De reden dat dit wordt veroorzaakt komt doordat 
de hogere energie- en gasprijzen achterhaald zijn, aangezien de vereniging een vast 
contract heeft. Sieuwke Bosma antwoordt dat het een variabel contract is, wanneer de 
tijden gunstiger zijn zal weer gekeken worden naar een vast contract. Daarnaast gaan 
niet alleen de gasprijzen omhoog, maar ook de materiaalkosten en de grondstofprijzen. 
Zij concludeert dat er bewust conservatief begroot wordt op inkomsten en realistisch op 
kosten. Zo wordt er voor de vereniging altijd een slag om de arm gehouden bij 
onverwachte tegenvallers.  
 
Siebe Tjalma vraagt naar een uitleg rondom het saldo van de liquiditeitsbegroting. Hij 
merkt een foutieve correctie op bij de aflossingen en afschrijvingen. Hij wil weten 
hoeveel geld er precies overgehouden wordt aan het einde van het jaar. Sieuwke Bosma 
antwoordt dat deze correctie plaatsvindt om te laten zien hoeveel geld op de bank zal 
staan met het jaareinde na uitvoering van de begroting en de investeringen. 
Afschrijvingen zijn wel kosten, maar geen uitgaven. Aflossingen zijn wel uitgaven, maar 
geen kosten. Derhalve wordt hiervoor gecorrigeerd bij de liquiditeitsbegroting. 
 
Siebe Tjalma vraagt waarom er €300.000 wordt geleend, terwijl er maar €150.000 wordt 
geïnvesteerd. Sieuwke Bosma antwoordt dat er al een aantal investeringen 
(ledverlichting, renovaties douches, installatie ballon) zijn gedaan, die betaald zijn vanuit 
het spaargeld van de vereniging. Met het overgebleven geld van de €300.000 kan dit 
weer aangevuld worden.  

 
7. Vaststellen verslag kascommissie en benoeming leden. 
 
Christiaan Werkhoven leest het verslag van de kascommissie voor. De kascommissie 
heeft decharge verleend aan het financiële beleid van het bestuur. Olaf Postma wordt 
uitgehamerd als lid van de kascommissie en wordt onder luid applaus van harte bedankt 
voor zijn werkzaamheden. Andrea Warman mag nog één jaar door als lid van de 
kascommissie. Ewout Muiser wordt aangedragen als nieuw lid van de kascommissie. Er 
zijn nul stemmen tegen, dus hierbij wordt Ewout Muiser aangenomen als lid van de 
kascommissie en hem succes gewenst met zijn werkzaamheden.  

 
8.  Commissies  
 
Joost Willekes meldt namens de sponsorcommissie dat het goed gaat met de sponsoring 
van de vereniging. Het sponsorbord is te klein geworden en zal dus worden vernieuwd. 
Hoekstra en Jumbo Van Loonstraat blijven beide nog minimaal één jaar aan als sponsor. 
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Daarnaast zal er deze voorjaarscompetitie de profspeler Sander Arends meedoen met 
het herenteam van ’t Nijlân, wat natuurlijk een geweldige pr-stunt is. Als laatste komen 
er nieuwe winddoeken voor de sponsoring aan de hekken van baan 1.  

 
Jos Klute bedankt namens de accommodatiecommissie alle vrijwilligers, die afgelopen 
jaar hun stinkende best hebben gedaan om het park er geweldig bij te laten liggen. Er is 
altijd plek voor meer helpende handen, dus kom ons een keer vergezellen met de 
werkzaamheden op de club. 
 
Jos Wieringa meldt namens de LJT-commissie dat het toernooi voor de tiende keer word 
georganiseerd, wat inhoudt dat het een jubileumeditie is. Hij nodigt iedereen van harte 
uit op 1,2 & 2 juli 2022. 
 
Jan-Willem Plutschouw meldt namens de Jumbo open commissie dat binnenkort de 
inschrijving opent. Hij nodigt iedereen van harte uit van 13 t/m 19 juni.   
 
Ale Lijzenga meldt namens de tosscommissie dat vorig jaar een verloren jaar was voor de 
toss. Destijds kon er pas voor het eerst getosst worden in juni. Dit jaar kon er gelukkig 
gister gestart worden. Er waren rond de vijftig man aanwezig en alle zes de banen 
stonden vol. Hopelijk kan het dit jaar door blijven gaan zonder maatregelen. 
 
Martin Meindertsma last een pauze in om 20.40 uur van een kwartier. 
 
Martin Meindertsma hervat de vergadering om 20.59 uur.  

 
9. Eerste stemming contributie 2022 
 
Martin Meindertsma legt uit dat het bestuur voorstelt om de contributie te verhogen. De 
voornaamste redenen hiervoor zijn de verhoogde gas- en grondstofprijzen, verhoogde 
loon van de nieuwe schoonmaker en onverwachte, toekomstige kosten met betrekking 
tot het niet vinden van vrijwilligers voor bestuurstaken.  
 
Siebe Tjalma houdt een pleidooi om de contributie niet te verhogen. Op de begroting 
blijft €47.000 over, wat inhoudt dat een verhoging niet noodzakelijk is. Daarnaast is er 
geen reden om in te zien dat het ledenaantal drastisch zal verlagen. Ook in de reserves 
van de vereniging zit genoeg geld om eventuele verhogingen van grondstofkosten te 
kunnen opbrengen.   
 
Ronald Tanahatoe vraagt wat de contributie is van de andere Leeuwardse verenigingen. 
Sieuwke Bosma antwoordt dat wij lager zitten dan de rest van de verenigingen. 
 
Sieuwke Bosma houdt een pleidooi voor een verhoging van de contributie, aangezien er 
nog veel investeringen aan gaan komen en er sprake is van een sterke inflatie, waardoor 
ook de reguliere kosten hoger worden (niet alleen dit jaar). Daarnaast is €4 op jaarbasis 
niet extreem veel, ook niet voor achthonderd leden van de vereniging. Over meerdere 
jaren gezien is de verhoging verstandig.  
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Walter Kromhout vraagt wat de samenhang van de contributieverhoging met padel is. 
Sieuwke Bosma antwoordt dat padel zijn eigen financiering heeft.  
 
Sybrand Kingma meldt dat je nu nog niet genoeg informatie hebt voor een verhoging. 
Volgend jaar weten we meer wat de invloed is geweest van de grondstofverhogingen en 
energieverhogingen. 
 
Lize de Jong meldt dat er vooral geredeneerd is vanuit aannames. Ze vraagt of er ook 
onderzoek naar gedaan is of daadwerkelijk nodig is om te verhogen. Daarnaast vraagt ze 
zich af wat nog meer onverwachte kosten met zich mee zal brengen. Martin 
Meindertsma antwoordt dat de grondstofkosten hoger zullen worden, er is een nieuwe 
schoonmaker aangenomen die duurder is dan de vorige en er moet waarschijnlijk een 
extern bedrijf ingeschakeld worden om de penningmeestertaken op zich te nemen. 
De stemming van de contributieverhoging vindt plaats door middel van een 
handstemming: 
 
Aantal uitgebrachte stemmen: 54 
Aantal stemmen voor: 35 
Aantal stemmen tegen: 19 
Aantal stemmen onthouding: 0 
 
10. Vaststellen exploitatiebegroting 2022 
 
De stemming van de exploitatiebegroting 2022 vindt plaats door middel van een 
handstemming: 
 
Aantal uitgebrachte stemmen: 44  
Aantal stemmen voor: 40 
Aantal stemmen tegen: 0 
Aantal stemmen onthouding: 4 

 
11. Vaststellen verhoging uitgaven Padel 
 
Johan Westra en Klaas-Jelle Stienstra geven een presentatie rondom de 
padelinvestering. De eerder goedgekeurde investeringsbegroting wordt overschreden 
vanwege verhoogde grondstofprijzen. Hierdoor moet er goedkeuring gegeven worden 
door de algemene ledenvergadering op deze verhoging. 
 
Wilfred Faber meldt dat er destijds alleen goedkeuring gegeven is voor het uitzoeken van 
de aanleg van padel, niet voor het uitvoeren ervan. Sieuwke Bosma antwoordt dat er ook 
op het uitvoeren is gestemd. Er vormt een discussie rondom de stemming op de 
ledenvergaderingen van 2020 en 2021. Klaas-Jelle Stienstra antwoordt dat de notulen 
melden dat er gestemd is op het uitvoeren van padel. Afgelopen jaar zijn de notulen 
goedgekeurd, dus aanmerkingen hadden dan aangegeven moeten worden. 
 
Walter Kromhout vraagt of de leden nog wel padel willen. De redenen voor het 
aanleggen van padel zijn achterhaald. De kosten worden hoger, de locatie voor het 
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aanleggen is veranderd en een ledenverhoging hebben wij niet nodig. Daarnaast was er 
destijds ook nog geen aanbod in Leeuwarden, maar dat is er nu wel bij TC de Molen.  
 
Klaas de Haan vraagt of er een enquête onder de leden is gehouden voor padel. Sieuwke 
Bosma antwoordt dat dit destijds inderdaad gedaan is en de meeste leden waren 
enthousiast.  
 
Wilfred Faber vraagt wat de garantietijd is van de padelkooien. Klaas-Jelle Stienstra 
antwoordt dat dit tien jaar is. 
 
Sybrand Kingma meldt dat wanneer de banen achter baan 9 en 10 worden gelegd dit de 
aanleg van potentiële nieuwe tennisbanen blokkeert. Klaas-Jelle Stienstra antwoordt dat 
er met de gemeente is overlegd over de plek achter baan 5 en 6. Deze bomen mogen 
worden verwijderd om hier eventueel in de toekomst tennisbanen neer te leggen. 
Sybrand Kingma geeft aan dat er in ieder geval wel over nagedacht moet worden dat 
voor eventuele uitbreiding er geen blokkade gelegd moet worden.  
 
Klaas de Haan vraagt wat de meerwaarde voor de verenigingscultuur is, aangezien wij 
van oorsprong een tennisclub zijn en geen padelclub. Klaas-Jelle Stienstra antwoordt dat 
de KNLTB ook padel omarmt en meeneemt in hun contributie. Daarnaast worden er ook 
toernooien en competities georganiseerd waar wij aan deel kunnen nemen.  
 
Lize de Jong meldt dat padel niet in de weg mag komen te liggen voor de groei van 
tennissport bij Nijlân. Destijds is er gestemd voor een andere locatie, waarbij de invloed 
op de groei van tennis minimaal was. Klaas-Jelle Stienstra antwoordt dat de stemming 
helemaal open ligt voor padel. Als padel wel geaccepteerd wordt door de vereniging, 
maar niet op de gepresenteerde plek kan er tegengestemd worden. Mocht dit het geval 
zijn, trekken Johan en hij zich terug uit de padelcommissie en zullen andere leden het 
verder moeten oppakken.  
 
Sybrand Kingma wil nogmaals verzekeren dat de groei van tennis niet in de weg gaat 
zitten door padel. Johan Westra meldt dat het gehele gebied rondom de vereniging 
erkend wordt als sportterrein door de vereniging. Dit houdt in dat er te allen tijde 
uitgebreid kan worden zolang er geen bezwaar wordt ingediend. Pasveer speelt nu nog 
op dat gebied, maar hebben aangegeven dat zij op een ander terrein willen gaan 
oefenen.   
 
Willem Boersma vraagt wat naast eventuele kantine omzet de meerwaarde van padel is. 
Klaas-Jelle Stienstra antwoordt dat het meer jeugd kan opleveren voor de tennisclub. 
Daarnaast kunnen toernooicommissies gebruik maken van de padelbanen als extra 
activiteit en er kan competitie georganiseerd worden. 
 
Ronald Tanahatoe vraagt hoeveel leden padel dragen. Klaas-Jelle Stienstra antwoordt 
dat er geen cijfers bekend zijn.   
 
Ronald Tanahatoe vraagt waarom er padelbanen worden aangelegd en geen twee 
nieuwe tennisbanen. Johan Westra antwoordt dat zij padel hebben opgepakt om uit te 
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werken. Als andere leden de handschoen oppakken om twee nieuwe tennisbanen te 
realiseren, dan kunnen ze zich aanmelden bij bestuur. 
 
Jan Wierenga meldt dat er veel vragen worden gesteld met betrekking op de vorige 
ledenvergaderingen en vraagt zich af of de aanwezige leden de notulen wel goed hebben 
gelezen.  
 
Jos Wieringa meldt dat het doel van de vereniging is om leden tennis aan te bieden. Dit 
doel kan net aan behaald worden. In de winter kan er amper gespeeld worden vanwege 
de ballonnen. Daarnaast vraagt Jos zich af of de tennisschool mee gaat investeren of 
alleen gebruik gaat maken van onze investering.   
 
Siebe Tjalma vraagt waarom padel bij onze tennisvereniging toegevoegd moet worden. 
Floor Snoeijing merkt van buiten de provincie dat tennis niet groeit. Veel (prof)spelers 
stappen over naar padel, waardoor ook veel tennisverenigingen deze trend volgen. Ook 
kunnen meer doelgroepen bereikt worden met Padel, denk hierbij aan bedrijvenuitjes en 
ouderen, aangezien padel laagdrempeliger is. Sybrand Kingma meldt dat wij dan richting 
een commercieel bedrijf gaan. Floor Snoeijing antwoordt dat dit niet het geval is, 
aangezien leden van Nijlân voorrang hebben. Daarnaast staan de inkomsten en uitgaven 
van padel los van de clubfinanciën.  
 
Sjoerd Dijkstra vraagt zich af wie de betalingen gaat bijhouden. Sieuwke Bosma 
antwoordt dat dit digitaal geregeld kan worden. John Raskeyn vraagt vervolgens wie er 
gaat handhaven op het park. Klaas-Jelle Stienstra meldt dat er meerdere systemen voor 
bedacht kunnen worden, maar dit nog verder uitgewerkt moet worden. 
 
De stemming van de verhoging uitgaven padel vindt plaats door middel van een 
handstemming: 
 
Aantal uitgebrachte stemmen: 54  
Aantal stemmen voor: 32 
Aantal stemmen tegen: 21 
Aantal stemmen onthouding: 1 

 
 

12. Vaststellen nieuwe statuten 
 
Jesse Otten presenteert de belangrijkste punten van de statutenwijziging.  
 
Ale Lijzenga vraagt of de voorbeeld statuten van de KNLTB zijn gebruikt voor de wijziging. 
Jesse Otten antwoordt dat dit inderdaad het geval is. Ale Lijzenga vraagt vervolgens 
waarom er besloten is om een deel van artikel 14 lid 3 weglaten, wat gaat over het 
ondertekenen van stukken die aangeleverd worden op de ledenvergadering. Jesse Otten 
antwoordt dat dit niet met een expliciete reden is gedaan en gaat uitzoeken wat er 
ontbreekt.  
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Ronald Tanahatoe geeft aan dat er in de statuten is gezet dat leden verplicht worden om 
vrijwilligerswerk te doen. Hij geeft aan dat dit niet zo maar gevraagd kan worden van de 
leden, want zij doen het vrijwillig. Jesse Otten antwoordt dat dit voornamelijk een stok 
achter de deur geeft om leden, die wat vernield hebben of iets dergelijks, actief te 
kunnen inzetten tot het maken van datgene zij gesloopt hebben. In de statuten betekent 
het niet dat leden verplicht vrijwilligerswerk moeten doen.  
 
Ale Lijzenga meldt dat er voor een statutenwijziging minimaal twee derde van de leden 
aanwezig moeten zijn en dit niet het geval is. Jesse Otten antwoordt dat het quorum 
inderdaad niet bereikt is, waardoor de vergadering een kwartier later is aangevangen. 
Hierdoor zijn de stemmingen rechtsgeldig.  
 
De stemming van de statutenwijziging vindt plaats door middel van een handstemming: 
 
Aantal uitgebrachte stemmen: 48  
Aantal stemmen voor: 44 
Aantal stemmen tegen: 0 
Aantal stemmen onthouding: 4 

 
13. Bestuurssamenstelling 
 
Martin Meindertsma hamert Jos Klute, Frank Kuiper, Sieuwke Bosma, Sietske Buma & 
Christiaan Werkhoven uit als lid van het bestuur en bedankt hen voor al hun inzet en 
werkzaamheden. Zij zullen een boeketje ontvangen na de vergadering.  
 
Daarnaast meldt Martin Meindertsma dat er geen voltallig bestuur wordt ingehamerd, 
waardoor er een nieuwe bijzondere ledenvergadering uitgeroepen wordt. 
 
14. Rondvraag 
 
Jos Wieringa vraagt of er gekeken gaat worden of de winterhuur verhoogd zal moeten 
worden met de huidige gasprijzen. Martin Meindertsma antwoordt dat dit zeker vooraf 
aan het winterseizoen bekeken gaat worden. 
 
Walter Kromhout vraagt of er gedacht is aan nieuwe bestuursleden buiten de vereniging. 
Martin Meindertsma antwoordt dat het natuurlijk wenselijk is om leden binnen de club 
als bestuur te hebben, maar dat er zeker ook naar buiten gecommuniceerd is. 
 
Joost Willekes merkt op dat de betrokkenheid van de leden, die aanwezig zijn, hoog is. 
Hij vraagt of deze bedachtzame leden mee kunnen helpen aan een oplossing van de 
bestuursproblemen.   
 
Klaas de Haan merkt op dat de clubsfeer altijd fantastisch heeft gewerkt om nieuwe 
aanwas van het bestuur te realiseren. In één keer is een heel bestuur weg en de 
clubliefde ook een beetje. Hij merkt op dat er verschillende groepjes gevormd worden 
binnen de vereniging met verschillende idealen. Hier moet wat aan veranderd worden. 
 



 
9 

Henk Tanahatoe antwoordt dat er misschien gedacht kan worden om een artikel te 
plaatsen in de plaatselijke krant. Dit is natuurlijk wel gevaarlijk, aangezien je niet te veel 
naar buiten wil brengen. 
 
Ale Lijzenga meldt dat er gedacht kan worden aan meer bevoegdheden aan commissies 
op te leggen. Dit heeft de tennisclub in Sneek ook. Die hebben een externe adviseur 
ingehuurd om de vereniging te helpen.  
 
Sjoerd Wijkel meldt dat er van elke commissie een vertegenwoordiger in het bestuur kan 
gaan zitten. 
 
Rutger Balk meldt dat de vereniging van het jaar de vliegende bal is en dat zij werken 
met een verenigingsmanager. Ook wordt er binnen het bestuur gewerkt met een actieve 
commissieraad, die het bestuur begeleid. Misschien kan er contact gelegd worden met 
hen om te sparren over een oplossing. 
 
John Raskeyn meldt dat een ad interim-bestuur nog een oplossing kan zijn.  
 
Joost Willekes bedankt iedereen voor het meedenken. De adviescommissie en het 
bestuur gaan ermee aan de slag. 
 
Ale Lijzenga vraagt of Sander Arends een keer komt meetossen. 
 
Ronald Tanahatoe vraagt of meer leden willen aansluiten bij de 
accommodatiecommissie. Zij kunnen nog veel hulp gebruiken, vooral een jongere 
generatie is van harte welkom.   

 
15. Sluiting 
 
Martin Meindertsma sluit de algemene vergadering van 29 maart 2021 om 22.52 uur en 
leden worden bedankt voor hun komst en betrokkenheid.  


