JAARVERGADERING LTC ANONYMUS D.D. 11 APRIL 2022
Aanwezig Bestuur: Gerard Wegman, Lida Denekamp en Ben Molenaar
Aanwezige leden: 33 leden
Afgemelde leden: Jaap en Mieke Poll, Rinie Rozendaal, Bob Broersma, Nico en Joke van de Woning, Rob Meijer,
Rob en Marry Rijkenberg en Rob van Twuijver.
1. Opening.
Om 20.00 uur opent de voorzitter, Gerard Wegman, de vergadering, er zijn voldoende stemgerechtigde leden
binnen, dus de vergadering kan starten.
Zoals vermeld in de oproep zijn de documenten niet op papier afgedrukt en staan op de website van Anonymus,
vanwege het milieu. We vertonen het verder op het scherm.
Er is een mondelinge melding binnengekomen omtrent leden van verdienste, dit behandelen we bij punt 11.
Verder heet de voorzitter iedereen van harte welkom
2. Ingekomen stukken.
Het verslag van de kascontrole commissie, dat wordt behandeld onder punt 5.
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 oktober 2021
Gerard vraagt of er nog opmerkingen zijn over het verslag. Niemand heeft iets.
Gerard heeft zelf nog wel een aantal punten, zoals Led Verlichting, Baan 5, Energieverbruik, maar daar komen we
verderop in de vergadering op terug. Bardiensten en niet aanwezig zijn, dat gaat bijgehouden worden en dan
krijg je een mail met een factuur van € 30,-. Verder worden de notulen goedgekeurd.
4. Financieel verslag 2021.
Ben Molenaar licht het financieel verslag toe.
We gaan snel door de balans en winst- en verliesrekening activa en passiva, kosten en opbrengen, de eerste 4
pagina’s.
Pag. 5/1. Activa. De voorraden zijn geteld op 31/12/2021 en omgezet naar bedragen.
Pag. 6/2. Passiva. Eigen vermogen van € 45.000,-. Karel vraagt wat Transitoria is. Dit zijn bedragen die overlopen
van 2021 en betaald in 2022.
Pag. 7/3. Kosten. Schoonmaakkosten zijn gestegen ondanks Corona. Dit is normaal € 3600,- per jaar, dus het valt
wel mee volgens Ben. Coby Kreuger vindt het jammer dat niemand de schoonmaker aanstuurt. Ben zegt dat
Renee Molenaar contact met de schoonmaker zou opnemen en hem aansturen. Lida vindt het jammer dat de
dames die eigenlijk een groep wilden maken om afwisselend schoon te gaan maken er nu niet zijn op de
vergadering. Het Bestuur gaat contact met de dames opnemen over de schoonmaak.
Exploitatiekosten zijn wel gewoon doorgegaan, dit was een moeilijk jaar.
Pag. 8/4. Opbrengsten. Kostprijs van de omzet waren niet gesplitst per dranken. We hebben geen programma
dat aanslaat wat verbruikt is. De kassa heeft wel de nieuwe prijzen, maar wordt niet altijd gebruikt en de pin is
niet verbonden met de kassa.
Jum heeft met Pablo wel de omzet van het Goudenregen toernooi 2022 apart uitgedraaid.
Alex Blaauboer vraagt of het niet handiger is om de kassa aan te sluiten op het pinapparaat, zodat je kan zien wat
er verbruikt wordt.
Alex Blaauboer vraagt waarom er geen reclame opbrengsten zijn in 2021. Gerard meldt dat er vanwege Corona
geen facturen zijn verstuurd.
Tot zover het financiële verslag
5. Verslag Kascommissie.
Lida leest de brief voor. In aanwezigheid van de penningmeester Ben Molenaar, zijn de cijfers op 7 april 2022
gecontroleerd door Coby Kreuger en Ruud Denekamp. De kascontrole commissie verzoekt de leden decharge te
verlenen aan de penningmeester over het boekjaar 2021.
Decharge wordt verleend, geen tegenstemmers.
Wel heeft de kascommissie nog een opmerking geplaatst: De Kascontrolecommissie constateert dat er van de
aparte bankrekening van het 65+ toernooi geen controle heeft kunnen plaatsvinden, aangezien de
penningmeester Ben Molenaar geen inzicht heeft in de bankrekening van het 65+ toernooi. Ruud Denekamp en
Coby Kreuger.
Ruud maakt nog even de opmerking dat er op de rekeningen niet staat wie dit gehaald heeft, er staat geen
paraaf op. Zoals de Sligro, wie controleert de rekening. Jum zegt dat hij de pakbonnen heeft en het checkt.
Het Bestuur vindt wel dat Ruud gelijk heeft en dat er een paraaf op moet staan. Cor Koeman meldt dat hij de
facturen voor onderhoud naar de penningmeester stuurt en zijn paraaf erop zet.

Dit geldt voor alle commissies.
Ruud blijft in de Kascommissie, Karel Hoevenberg is reserve en komt er nu in. Anita Klinkenberg meldt zich aan
als reserve.
6. Vaststelling contributie.
De contributie is 2 jaar geleden vastgesteld in de vorige ALV.
7. Jaarverslagen Secretariaat en Commissies
Jaarverslag Secretariaat, met dank aan Lida wordt verder akkoord bevonden.
Jaarverslag Accommodatie Commissie, er is hard gewerkt aan het park, waarvoor onze dank.
Senioren Commissie, weinig doorgegaan, maar toch bedankt
Internet Commissie, bijgehouden door Cor Stam, waarvoor onze dank.
65+ Toernooi, dank voor het verslag.
We hebben geen verslag van het Goudenregentoernooi, dat is niet doorgegaan vorig jaar en ook geen verslagen
van de Jeugd Commissie, Bar Commissie en Technische Commissie.
Het Bestuur gaat in gesprek met de verschillende toernooien, het 65+ toernooi, het Goudenregentoernooi en het
Klaverjastoernooi zal daaraan toegevoegd worden.
8. Bestuursverkiezing.
Het Bestuur bestaat momenteel uit 3 leden, die korte lijntjes onderhouden met de voorzitters van de
commissies.
Het Bestuur heeft wel behoefte aan een extra bestuurslid voor ondersteunende zaken. Daarom stellen we voor
om Jacqueline Klos aan te stellen als bestuurslid. De leden gaan hiermee allemaal akkoord.
Tevens willen we 3 of 4 mensen in de Technische Commissie, die elkaar scherp houden, zodat de teams op tijd
worden ingedeeld. En we zijn nog op zoek naar goede vervanging voor de penningmeester en zijn aan het
onderhandelen.
Het Bestuur wil zo snel mogelijk weer naar 5 bestuursleden, indien we iemand vinden die we geschikt vinden.
Karel Hoevenberg vindt dat de iemand van de Technische Commissie in het Bestuur moet zitten en graag een
jongere. Kim Kraak is inmiddels geslaagd als VCL voor de jeugd.
De Klaverjasavond wordt nu ook onder toernooi gezet.
9. Begroting 2022
Ben heeft de begroting gemaakt voor 2022.
Inkomsten: De contributie is lager, dit komt doordat we minder leden hebben.
De facturen voor de baanreclame moeten nog verstuurd worden, dus dit nog opnemen met Ed Hiddes
Uitgaven: Deze zijn hoofdzakelijk gebaseerd op 2019.
Verzoeken worden door het Bestuur bekeken. Men vindt € 150,- voor Senioren en Jeugd Cie wel erg weinig.
Besloten wordt voor de Senioren en Jeugd Cie het bedrag te verhogen naar € 750,-.
10. Benoeming Commissies.
We nemen de lijst met de commissies door en deze wordt aangevuld. De nieuwe lijst komt op de website.
11. Mededelingen/voorstellen van het Bestuur.
Baanreserveringsreglement LTC Anonymus. Reserveringsrecht gaat nu via de KNLTB ClubApp en zolang je niet
wordt afgehangen heb je doorspeelrecht. Reservering met een introducé kan alleen via het secretariaat, maar
willen we ook via de ClubApp gaan regelen, hier wordt nog aan gewerkt.
Parkreglement blijft hetzelfde.
Beleid Verenigingsactiviteiten Anonymus 2022. Via de ClubApp kun je je diensten invoeren, indien je niet
verschijnt, krijg je een boete factuur van € 30,- via de mail en deze dient binnen 30 dagen betaald te worden.
Dit komt allemaal op de website te staan.
Huishoudelijk Reglement. Hier willen we artikel 9 Samenstelling Bestuur aanpassen. Bestuurslid Technische
zaken en Accommodatiezaken weglaten en vervangen door: twee extra bestuursleden die ondersteunende
bestuurszaken verrichten. Verder de lijntjes met de coördinatoren van de commissies kort houden.
Karel Hoevenberg vindt dat bestuurslid Technische zaken wel in het bestuur zou moeten blijven. Dus wordt het 1
bestuurslid ondersteunende zaken en 1 bestuurslid technische zaken.
Artikel 12. Rooster van aftreden.
Voorstel dat een bestuurslid maar 2 x 3 jaar maximaal kan blijven zitten en dan vervangen moet worden.
Regelmatig verversing is beter. Karel Hoevenberg en Cor Koeman vinden dit eigenlijk tekort, want het is al
moeilijk om iemand te vervangen. Dan zullen we eerder moeten lobbyen en de leden voor het blok zetten.

Voorstel aanvulling dat je minimaal 3 jaar niets doet en dan eventueel weer terug mag in het Bestuur.
Dat het duidelijk is voor iedereen dat er verfrissing komt voor een bepaalde periode. Ton Wiewel vindt wel dat
we er een bom onder leggen. Maar na enige discussie wordt dit voorstel toch aangenomen.
Artikel 21 toernooicommissies. Voorstel is de klaverjas commissie hieraan toe te voegen.
En er komt een protocol met afspraken waar de commissies zich aan moeten houden, dit wordt nog nader
uitgewerkt. Ruud Denekamp vraagt of de clubkampioenschappen daar ook onder gaan vallen, maar die blijft
gewoon onder de seniorencommissie vallen.
Leden van verdiensten. Het Bestuur heeft hier over gesproken en wat zijn nu precies de criteria waardoor
iemand opvalt als lid van verdienste. En als je de een benoemd ga je aan de andere voorbij. Dus we hebben
besloten om geen leden van verdienste meer te benoemen.
Wel willen we iemand als erelid benoemen, die er altijd is en die hart voor de vereniging heeft, maar nooit op de
ALV aanwezig is. Jaap Poll onze “stille kracht”. Iedereen gaat akkoord. Gerard en Lida gaan woensdagmorgen met
de oorkonde en taart op de koffie bij de onderhoudsploeg.
Voorstel betreffende Accommodatie. Fase 1.
Gerard is in samenwerking met Spurd bezig geweest met verduurzaming van het park.
De verlichting naar Led en zonnepanelen op het dak, hiervoor kunnen we subsidie aanvragen, zie staatje via
Spurd.
Helaas hebben we de subsidie pas half maart kunnen aanvragen, dus als we er niet voor in aanmerking komen
dan stellen we het uit tot volgend jaar.
Gerard heeft wel een mail gestuurd, naar aanleiding van een krantenartikel “Zet de knop om” , naar de Provincie
van maak de pot wat ruimer.
René Klinkenberg vraagt of de masten nog wel door kunnen. Gerard antwoordt dat de keuring een maand
geleden is geweest en de masten nog prima zijn.
Dick de Wolf heeft een opmerking over de offerte LED verlichting, deze zouden kunnen dimmen tot 70%. Gerard
meldt dat we dat niet gaan doen, inregelen op 95% LED verlichting vaste instelling.
Alex Blaauboer vraagt of het onderhoud zonnepanelen jaarlijks is en dat je daar dan ook in je begroting rekening
mee moet houden. Gerard meldt dat het jaarlijks is.
Alex Blaauboer stelt dat we ons ook kunnen aanmelden voor subsidie bij het VSB fonds of zij los van de provincie
nog iets voor ons kunnen doen.
Gerard meldt dat het belangrijkste de subsidie van de provincie is dat moet binnen komen.
Pieter Reijnders vraagt of het geld van de provincie precies dat bedrag is €25.000,- niet meer of niet minder.
Gerard meldt dat we het zonder deze subsidie niet gaan doen.
Dick de Wolf vindt dat als we de subsidie niet krijgen dat we dan het VSB fonds kunnen inschakelen.
Gerard en Alex gaan het VSB fonds benaderen.
Het Bestuur vraag de leden akkoord te gaan met fase 1. Alle leden zijn voor.
Fase 2. Ter informatie de banen.
In overleg met Spurd gaat de gemeente Purmerend een onderzoek doen naar de wateroverlast op onze banen.
We gaan dit jaar adviezen inwinnen wat te doen met onze banen en eventueel een padelbaan op de oefenkooi
met misschien een metertje van de Gemeente erbij. Aan de andere kant van het spoor komt een groot
vernieuwings- project het Waterland kwartier en daar kunnen potentiële nieuwe leden vandaan komen.
Over 3 jaar bestaan we 100 jaar, wel mooi als we dan een mooi park hebben, daar gaan we naartoe werken.
12. Rondvraag.
Gerard meldt of iemand nog iets heeft voor de rondvraag? Graag geen diepgaande dingen vragen, zware punten
kunnen we later bespreken.
Er heeft spontaan niemand iets voor de rondvraag.
Coby Kreuger dacht dat we nog terug zouden komen op het 65+ toernooi, maar daar komen we met een
protocol op termijn op terug.
13. Sluiting.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering . We nemen nog een drankje.

15 april 2022
Lida Denekamp

