
 
Notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op maandag 5 februari 2018. 
 
Aanwezig: 21 leden. 
Afwezig met bericht: Bea Vreeman, Willy Winkelman, Theo Melgers, Gerard Geurts. 
 
 
1. Opening door de voorzitter: 
René opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en geeft een korte toelichting 
met betrekking tot deelname (vernieuwd) Heren A team aan de KNLTB-competitie, het 
aantal zomerleden, de tossavonden op de dinsdag en donderdag, bedankt alle vrijwilligers 
en stelt vast dat onze vereniging dit jaar 30 jaar jong is.  
  
2. Vaststellen agenda:  
De agenda wordt door de leden goedgekeurd.  
 
3. Notulen ledenvergadering 20 februari 2017: 
De notulen worden door de leden goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag door de secretaris:  
Het jaarverslag wordt door de secretaris voorgelezen. Er zijn geen toevoegingen en het 
verslag wordt door de leden goedgekeurd.  
 
5. Financieel jaarverslag 2017 + begroting 2018 door de penningmeester: 
Aly Janssen deelt het financieel jaarverslag 2017 uit aan de leden en geeft een heldere 
toelichting op het jaarverslag.  
 
6. Verslag van de kascommissie 2017 + verkiezing kascommissie 2018: 
Bea Vreeman en Beppie Lieverdink hebben de boeken gecontroleerd en goed gekeurd. De 
kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering decharge te verlenen aan het 
gehele bestuur over het gevoerde financiële beleid. Overeenkomstig advies wordt unaniem 
door de algemene ledenvergadering hiertoe besloten. De voorzitter bedankt Bea en Beppie 
voor de controle. De kascontrole 2018 zal worden uitgevoerd door Beppie Lieverdink en 
Lucy Stapelbroek. 
Vraag Hennie Visschers m.b.t. opbrengst zonnepanelen. In jaarverslag staat vermeld  
€ 148,00. Antwoord Aly: “Er komt nog meer retour”. 
Vraag Hennie Visschers m.b.t. kantineopbrengst. Deze is nog steeds voldoende. Kunnen de 
prijzen voor koffie, thee e.d. niet weer naar beneden? In de bestuursvergadering van  
14 maart a.s. zal dit onderwerp meegenomen worden.   
 
7. Vaststellen contributie en kosten tennislessen: 

 De contributie voor het jaar 2018 blijft ongewijzigd;  

 De tennislessen worden ook in 2018 gegeven door de heer Erik Gaertner, verbonden 
aan het Doetinchems Tennis College. De prijzen / lestijden van de tennislessen 
dienen nog nader te worden bepaald en zullen op de website geplaatst worden zodra 
deze beschikbaar zijn; 

 Het bestuur zal nog brainstormen m.b.t. ledenwerving jeugdleden. Bijvoorbeeld 
overleg met school + leraren (eventueel in combinatie met Erik Gaertner). 
 

 
 
 



8. Activiteiten en toernooien: 
De opening van de tennisbanen + het openingstoernooi zal plaatsvinden op zaterdag  
31 maart 2018; 
Lady’s day is op donderdag 14 juni 2018; 
Herfsttoernooi; 
Uitwisseling met Hengelo / of samen met Hengelo en Steenderen. 
 
Voor alle actuele activiteiten wordt verwezen naar de website onder het tabje “Agenda”. Ook 
zullen via de Facebookpagina de diverse activiteiten worden aangekondigd.  
 
9. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar waren Joop en René. Beiden worden door de leden herkozen voor 
een periode van 3 jaar. 
Aftredend en niet herkiesbaar was Tonny. René bedankt Tonny voor zijn inzet de afgelopen 
6 jaar en overhandigt Tonny een cadeau. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld 
voor de functie van penningmeester. Dit zal in de eerstvolgende bestuursvergadering aan de 
orde komen.  
Paulien Jansen is vanaf 2018 de nieuwe competitieleider.  
 
10. Ingekomen stukken / mededelingen bestuur:   

 Uitnodiging 50 jarig bestaan KBO Keijenborg 23 februari 2018. Thea en Riekie zullen 
hier namens TV Keislag naar toe gaan; 

 Brief gemeente Bronckhorst met o.a. compensatie onroerend goed, subsidie 
jeugdleden, div. workshops, bewegwijzering, leefbaarheid Keijenborg; 

 Brief Dorpsraad Keijenborg: namens de verenigingen is een werkgroep 
samengesteld;  

 Brief Gelderse Sportvereniging + Achterhoek: m.b.t. plannen voor de toekomst; 
 Sponsoren 2018: Worden in februari door René benaderd; 
 Ook in 2018 draaien we weer m.b.t. de sociale hygiëne op papieren van Laurens 

Giesen; 
 KNLTB-cursus VCL + VTL: Wie wil kan zich hier voor aanmelden.  

 
11. Website + Facebook TV Keislag: 

 Website wordt goed bezocht. 
 Facebook valt tegen. Hier wordt extra aandacht voor gevraagd.  

 
12. Vaststellen meerjarenbeleidsplan: 
- Extra aandacht jeugdleden; 
- Ledenbehoud; 
- Voorzieningen bijhouden; 
- Zonnepanelen. 
 
13. Rondvraag:  
Aly Janssen: “Er is dit jaar niets van Jumbo Hollak binnen gekomen?” 
Antwoord: “Dat klopt. Er was te weinig animo en het bakje is weggehaald”.  
Beppie Lieverdink: “Je kunt de zegels ook in een envelop doen met vermelding van het 
aansluitnummer” of eventueel zegels verzamelen in kantine TV Keislag.  
Mieke Tankink: “Kan de Lady’s day een keer op een dinsdag?” 
Antwoord Riekie: “Wordt lastig. Meeste dames tennissen op donderdag en werken op 
andere dagen”.  
Trees Stapelbroek: “Paulien is de nieuwe competitieleider. Is dit tijdelijk of voor een langere 
periode?” 
Antwoord Rene: “Ik neem hierover contact op met Paulien”.  
Riekie Kelderman: “Wie heeft er allemaal een sleutel van de kantine?” 
Namen worden doorgegeven en de sleutellijst wordt weer actueel gemaakt.  



 
14. Sluiting: 
René sluit de vergadering en bedankt de leden voor hun komst en nodigt iedereen uit om 
nog wat te drinken.  
 
 
Keijenborg, 5 februari 2018         
       
 
 
René Lovink        Riekie Kelderman 
Voorzitter       Secretaris 


