Notulen Algemene Ledenvergadering TC Boemerang
3 juli 2020
De Algemene Ledenvergadering 2020 (ALV) werd gehouden in het paviljoen. Om 20.00
uur is de vergadering begonnen en rond 21.50 uur was de vergadering afgelopen.
De volgende leden zijn present:
Joep van Nieuwstadt, Ad van Puijenbroek, Jacco Dijkstra, Hugo van Ballegoy, Branco
Kamp, Colette Heerkens, Linda Verhoeven, Frank Geerts, Ine Hurkmans, Gerard
Hurkmans, Josephine van Ballegoy, Daan Zwaans, Pieter vd Valk, Marco Damen, Wilma
van Summeren, Piet Baaijens, Peter Roestenberg, Huib de Gier, Martijn Bolk, Miriam
Berends, Helma Pulles, Anja Beks, Mark van Amelsvoord, Stephanie Hoefnagel, Tini van
Amelsvoord, Diny Goossens, Toon Laros, Tonny Döbler, Sylvia van de Ven, Danny van de
Ven, Richard Lamers, Harry Kroezen.
Dit betekent dat de presentielijst is getekend door 32 stemgerechtigde leden. Het totaal
aantal senioren op 3 juli 2020 is 472.
1. Opening
De voorzitter, Joep van Nieuwstadt, opent de vergadering om 20.00 uur. Hij heet de
aanwezigen van harte welkom. Volgens de statuten van TC Boemerang, artikel 13 lid 3,
kan de ALV slechts gehouden worden indien tenminste één/tiende van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is. Uit de presentielijst blijkt dat dit aantal vereiste
leden niet aanwezig is. Daarom sluit de voorzitter de vergadering. Conform artikel 13 lid
4 roept het bestuur een nieuwe ALV bijeen die direct wordt gehouden en geopend.
2. Vaststellen notulen ALV 22 februari 2019
De voorzitter vraagt per pagina of er opmerkingen zijn over de notulen. Er zijn geen
vragen of opmerkingen bij de notulen. Ze worden door de vergadering ongewijzigd
vastgesteld. Joep bedankt de secretaris, Linda Verhoeven, voor de verslaglegging.
3. Overzicht van leden ingediende voorstellen
Op het secretariaat zijn geen voorstellen van leden ontvangen.
4. Jaarverslag per commissie
Elke commissie heeft een verslag gemaakt over wat ze hebben gedaan in het afgelopen
jaar en wat we kunnen verwachten voor het lopende jaar. Deze is meegestuurd met de
agenda van deze vergadering. Er wordt vanuit gegaan dat eenieder deze heeft gelezen.
De voorzitter geeft per commissie een korte toelichting op de verslagen.
Tevens worden de activiteiten van de Club van 50 kort toegelicht door Peter
Roestenberg. In 2019 is het aantal leden van de Club van 50 toegenomen naar 64. Voor
2019 was al een bestemming bepaald voor de beschikbare gelden. Dit was voor het
overdekken van een aantal zitbanken bij diverse banen.
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5. Financiële Jaarverslag 2019 en begroting 2020
De penningmeester, Ad van Puijenbroek, geeft toelichting bij de balans,
resultaat en kasstromen van 2019. Deze zijn meegestuurd met de agenda
van deze vergadering. Er wordt vanuit gegaan dat eenieder deze heeft
gelezen.
Voor het eerst in lange tijd is er een klein verlies geleden. Met de gemeente Loon op
Zand is gesproken over een bijdrage door de gemeente in de vorm van een
exploitatievergoeding. Voorwaarde voor het verkrijgen van de exploitatievergoeding is
een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP). Deze MJOP wordt momenteel door TC Boemerang
opgesteld. Tevens heeft de gemeenteraad besloten om een MJOP te laten vaststellen
door een onafhankelijke partij. Deze MJOP gaat de basis zijn van een eventuele
exploitatie vergoeding. Deze vergoeding wordt voorlopig niet verwacht door de financiële
situatie bij de gemeente. Het is daarom onduidelijk vanaf welk jaar TC Boemerang deze
exploitatievergoeding daadwerkelijk gaat ontvangen.
De ALV stemt in met het jaarverslag over 2019 en verleent het bestuur décharge.
Na een korte pauze wordt de begroting voor 2020 toegelicht, welke ook is meegestuurd
met de agenda. Vanwege Corona is deze begroting niet meer actueel. De leden worden
daarom bijgepraat over de exploitatie t/m juni 2020. TC Boemerang heeft een eenmalige
tegemoetkoming van €4.000 van de rijksoverheid ontvangen vanuit de regeling
Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS). Dit compenseert voor een deel het verlies
aan omzet vanuit de bar. Vervolgens worden er 3 scenario’s gepresenteerd voor de rest
van het jaar. In het optimistische scenario sluiten we het jaar af rond break-even. In
neutrale scenario met verlies van ruim €5.000 en in een pessimistisch scenario met een
verlies van ruim €10.000. Het blijft echter hoogst onzeker hoe de 2e helft van het jaar zal
verlopen. Devies is daarom om de tering naar de nering zetten, oftewel in de rest van
2020 de hand op de knip houden.
De ALV stemt in met de begroting en gepresenteerde scenario’s.
In de statuten van TC Boemerang, artikel 8 lid 1 staat dat het bestuur het recht heeft om
de contributies jaarlijks te verhogen voor inflatiecorrectie. De afgelopen 5 jaar is tijdens
de ALV gekozen om geen inflatiecorrectie toe te passen maar de prijzen van de bar te
verhogen. Voor 2021 stelt het bestuur voor om de prijzen van de bar niet te verhogen
maar wel de contributies te verhogen voor inflatie, zoals opgenomen in de statuten. Dit
voorstel wordt unaniem door de aanwezigen gesteund.
De contributiebedragen voor 2021 worden daarom als volgt vastgesteld:
Senioren:
€ 160,00
Junioren:
€ 75,00
Pupillen:
€ 63,00
Rustende leden:
€ 28,00
6. Verslag van de kascommissie
De financiële controle is dit jaar uitgevoerd door Danny van de Ven en Wim Aussems.
Tijdens de vergadering heeft Danny verslag uitgebracht van de kascontrole, die naar
tevredenheid is verlopen.
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Op maandag 6 maart 2020 heeft de kascommissie Danny van de Ven en
Wim Aussems aan onze penningmeester Ad van Puijenbroek van TC
Boemerang een bezoek gebracht voor de kascontrole over het boekjaar
2019.
Alle balansposten ultimo 2019 en diverse posten uit de V/W- rekening over 2019 zijn
gecontroleerd. Hiernaast zijn steekproeven op de juiste verwerking van de administratie
uitgevoerd. Tevens is gecontroleerd of er voor de betaling van facturen (juiste)
autorisatie heeft plaatsgevonden en of de ledenadministratie op de juiste wijze is
georganiseerd
Op basis van de controles die wij hebben uitgevoerd, kunnen wij concluderen dat de
financiële administratie 2019 accuraat en juist is gevoerd. Er zijn geen
onregelmatigheden of bijzonderheden geconstateerd in de financiële administratie over
het boekjaar 2019 van TC Boemerang. De aan de leden voorgelegde Jaarrekening 2019
geeft een getrouw beeld van de werkelijkheid.
Gezien het bovenstaande stellen wij de ledenvergadering voor om de penningmeester en
hiermee ook het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de
uitvoering daarvan over het boekjaar 2019.
De vergadering stemt hiermee in. Dit verslag zal deel uitmaken van de financiële
stukken, zoals die worden gearchiveerd. De voorzitter bedankt de leden van de
kascommissie.
Volgend jaar bestaat de kascommissie uit de volgende twee leden: Danny van de Ven en
nog een te vinden lid.
7. Voorstellen ingediend door leden
Niet van toepassing
8. Rondvraag/Sluiting
Joep geeft nog een mondelinge toelichting op de leden enquête die eerder is gehouden.
In totaal hebben ruim 150 leden de enquête ingevuld. Enkele punten die eruit springen
(tussen haakjes hoe de actie is opgevolgd):
• Behoefte om meer gebruik maken van social media (de ClubApp zal hiervoor ook
ingezet kunnen worden)
• Beter aangeven van entree naar TC Boemerang (dit is taak van de gemeente en is
door bestuur nogmaals aangegeven)
• Enkele banen zijn te glad (de commissie facilitair heeft hiervoor extra aandacht)
• Nieuwe leden meer betrekken (De leden van Zomer Challenge worden persoonlijk
na gebeld en dit wordt ook opgepakt bij andere nieuwe leden)
• Telefonische bereikbaarheid in bijzonder tijdens toernooien (dit blijft in de praktijk
een lastig punt)
Tijdens de ALV wordt nogmaals aangegeven dat leden zelf verantwoordelijk zijn voor het
naleven van de Corona-regels. Het is fijn dat per 1 juli zijn er veel versoepelingen van de
Corona maatregelen. Er blijven echter ook nog steeds regels van kracht. Het bestuur
wijst erop dat mocht een lid zich niet aan de regels houden dan loopt hij/zij het risico om
een boete van € 400,- te krijgen.
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Tijdens de rondvraag worden aangegeven dat er aantal vragen zijn over de
onlangs in gebruik genomen ClubApp van AllUnited. Omdat het specifieke
vragen zijn, wordt besloten deze na de vergadering met de desbetreffende
personen te behandelen.
Als afsluiting van deze ALV worden de jubilarissen in het zonnetje gezet. We hebben dit
jaar de volgende jubilarissen:
Jubilaris
Frouktje Wijma
Richard Rijnja
Daan Zwaans
Alex Munnik
Carla Munnik
Hans Ooteman
•

Aantal jaren lid
50 jaar
50 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar
40 jaar

De heer Daan Zwaans is aanwezig en krijgt een beeld en bos bloemen overhandigd
voor zijn 40-jarige lidmaatschap.

De volgende bestuursleden nemen afscheid van het bestuur en ontvangen een
Boereranger en bos bloemen voor hun jarenlange inzet voor TC Boemerang:
• Linda Verhoeven
• Jacco Dijkstra
De
•
•
•

volgende commissieleden nemen afscheid:
Sylvia Hoekstra als lid van de jeugdcommissie
Yvonne Molendijk als lid van de jeugdcommissie
Martijn Bolk als lid van de Paviljoen commissie

De
•
•
•
•
•
•
•

volgende leden worden benoemd:
Frank Geerts wordt als nieuwe secretaris binnen het bestuur
Anja Beks als lid van de Paviljoen commissie
Michael Emmers als lid van de CTC
Richard Lamers als lid van de commissie facilitair
Erica Boogers als lid van de jeugdcommissie (al actief sinds april 2019)
Marloes Scheepens als lid van de jeugdcommissie
Lisanne Blok als lid van de jeugdcommissie

Daarna sluit Joep af en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.
Frank Geerts, secretaris
Juli 2020
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