Notulen van de Algemene Leden Vergadering van T.V. Kontakt van
19 oktober 2020
Aanwezig: Eric Jonk, Rosalien de Graaf, Carla Jonk, Aad van der Veldt, Jan van der
Veldt, Marije Frank, Jan Albert Veldhuizen, Karin Stokman, Renée Faber, Rina van
der Veldt, Hans en Maaike de Bruijn, Ewald Venema, Tim Nijssen, Jan Cop, Huub
Nieuwenhoven, Henk Loerakker, Erika Wilms Floet, Tom van Loon, Claudia
Witteman, Jitske Helfferich Ger en Petra Boon en Samira Verzijlberg.
Bericht van verhindering: Gerard Thuis, Roland van Schendel, Gert Blom, Peter de
Ruijg, Lex Duisterhof, Christa Riemersma, Peter Traksel, Daisy Alberts.

1. Opening door de vicevoorzitter.
- De vergadering wordt om 20.00 uur geopend. Carla heet alle deelnemers
hartelijk welkom en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid tijdens deze
Zoom vergadering.
- Ook worden de aanwezige leden van verdienste welkom geheten, dit zijn
Jan vd Veldt, Huub Nieuwenhoven.
- Helaas zijn er een aantal leden ons ontvallen. Piet Koole, hij was een oud
lid, heeft mede de HEK opgericht en is bestuurslid geweest. Henny van
Leeuwen, partner van Plonie van Leeuwen, Frank Böke Trees Kwakman,
Roel Wagenberg, oud bestuurslid, Bart Koburg, Ria Jaspers en Henk
Vulling.
2. Mededelingen van de vicevoorzitter.
- Er wordt een korte uitleg gegeven over hoe er wordt vergaderd via Zoom.
- In verband met het Coronavirus vindt de ALV een half jaar later plaats. In
dit half jaar is er veel gebeurd. Er zijn veel wisselingen geweest in het
bestuur, er zijn veel nieuwe gezichten.
- De agenda is anders opgezet dan de eerdere vergaderingen. Dit in
verband met de verkiezing van een nieuwe voorzitter. De nieuwe
voorzitter zal, als hij gekozen is, de vergadering verder leiden.
3. Verkiezing van de voorzitter en verdere mededelingen
- Jan Cop is tussentijds afgetreden als voorzitter en hij stelt zich niet
herkiesbaar. Hier zullen we later op terugkomen.
- Eric Jonk stelt zich verkiesbaar voor de functie voorzitter TV Kontakt.
Iedereen kan zich daarin vinden.
- Eric is gekozen als voorzitter en hij zal de vergadering verder leiden. Eric
bedankt iedereen voor het vertrouwen.
-

De ontwikkelingen van het afgelopen jaar worden door de voorzitter
toegelicht:

-

De start om voorzitter van TV Kontakt te zijn, is niet makkelijk geweest in
verband met het Coronavirus. Het hele bestuur is vaak bij elkaar geweest
om ervoor te zorgen dat er gewoon gespeeld kon worden en in eerste
instantie ook de Bruijnerie gebruikt kon worden op een veilige manier.
Er zijn nu weer nieuwe maatregelen getroffen, waardoor de Bruijnerie
helaas opnieuw gesloten moet blijven.

-

In de weken dat de Bruijnerie gesloten is heeft de stichting Ruud van der
Geest besloten om van de nood een deugd te maken om een nieuwe vloer
in de Bruijnerie te leggen. De oude vloer was al een tijdje aan vervanging
toe. Hans de Bruijn en een aantal vrijwilligers t.w. Frits, Huub en Ruud
Broekman wil ik heel hartelijk danken voor het leggen van deze prachtige
vloer.

-

Helaas is ook het 55 jarig jubileumfeest niet door gegaan door het
Coronavirus. Het is nog onduidelijk of er in 2021 iets georganiseerd
kan/mag worden.

-

Gelukkig heeft de vereniging toch nog een aantal toernooien kunnen
organiseren zoals onder andere Lady’s day en Men’s night. Ook het WFA
open en de clubkampioenschappen hebben plaatsgevonden met een
record aantal inschrijvingen. De commissies worden heel hartelijk bedankt
voor hun inzet. En natuurlijk de Bruijnerie ook hartelijk dank voor hun inzet
en het meedenken hoe we het beste met elkaar een hapje en een drankje
konden nuttigen. Ondanks alles was het weer ouderwets gezellig.

-

Het ledenaantal bij de club blijft hoog. Het aantal jeugdleden is 250 en de
senioren 900. Er zijn weinig tot geen opzeggingen geweest ondanks de
corona.

-

Inmiddels zijn alle banen voorzien van ledverlichting. Ook is men vanuit de
stichting Ruud van der Geest bezig met het plaatsen van zonnepanelen
middels een buurtinitiatief. Het is een initiatief van het stichting bestuur. Nu
wordt de dakconstructie gemeten en bij een positief resultaat zal naar
verwachting begin 2021 een aanvang worden gemaakt.

-

Helaas is een dag na de jaarvergadering bekend gemaakt dat de
dakconstructie niet aan de eisen voldoet om er zonnepanelen op te leggen,

-

De Orionzone staat vanuit de gemeente op een laag pitje. Alleen de
sporthal wordt gebouwd. Geen nieuws over te vertellen.

Vragen:
- Hans de Bruijn vraagt of het een idee is om in gesprek te gaan met de
Gemeente Haarlem om uit te breiden voor Padelbanen. We zijn ingesloten
door andere sportverenigingen en de discussie over de sportvelden moet
nog gevoerd worden. Het bestuur neemt dit mee, er wordt over nagedacht.
-

Ewald vraagt of TV Kontakt gebruik gaat maken van de digitale app. In het
begin van de Corona tijd is dit diverse malen besproken in het bestuur en
er is een lange discussie geweest. Er is toen besloten om zo dicht mogelijk
bij de oude manier te blijven, het afhangbord. Toen ging in juni de horeca
weer open en was alles weer normaal. In het laatste spoedoverleg naar
aanleiding van de nieuwe maatregelen heeft het opnieuw op de agenda
gestaan.

Ook toen is er besloten om eerst alle andere zaken met betrekking tot
Corona te regelen. In de eerstvolgende bestuursvergadering wordt het
opnieuw besproken.
4. Aftreden en verkiezing bestuursleden.
- Periodiek aftredend is Carla Jonk. Zij stelt zich herkiesbaar.
- Tussentijds is afgetreden Bas van der Velden. Hij stelt zich niet
herkiesbaar.
- Huub Nieuwenhoven is tussentijds afgetreden en stelt zich niet
herkiesbaar. Ook hier zullen we later op terugkomen.
- Peter Hoenderdos treedt af als ad interim penningmeester. Van Peter is
inmiddels afscheid genomen door het huidige bestuur.
- Jan Albert Veldhuizen, Karin Stokman en Marije Frank stellen zich
verkiesbaar als bestuurslid van TV Kontakt.
5. Afscheid vertrekkende commissieleden.
- Commissie jeugd: aftredend zijn Milanne Teunissen en Kilian Schipper. Zij
ontvangen vanuit het secretariaat een attentie als dank voor hun inzet.
- Commissie wedstrijd: Geen
- Commissie recreatie: Geen
6. Verkiezing leden van de commissie
- Commissie jeugd: Irene Vijfvinkel en Maaike van Dantzig.
- Commissie wedstrijd: Tim Nijssen
- Commissie recreatie: Geen
7. Ingekomen stukken.
- a. Brief Peter Traksel in verband met de Toss avonden.
De toss avonden zijn door de Coronacrisis geannuleerd. In juni is er
gestart om op donderdagavond een toss avond te organiseren. Door de
nieuwe maatregelen is ook deze toss avond komen te vervallen. Er is
afgesproken dat er na de Corona crisis contact wordt opgenomen met
Peter Traksel om hier verder over in gesprek te gaan.
-

b. Mail Roland van Schendel:
1. Wat is momenteel het effect van de huidige “Corona-periode” op de
situatie bij TV Kontakt? (ledenbestand, financieel (eventuele bijstelling in
begroting en/of begroting 2021) etc..)
Antwoord: Het ledenaantal is ongewijzigd. Tot op heden is er nog geen
aanleiding om ons zorgen te maken op financieel gebied. Wij lopen nog in
pas met de begroting.
2. Zijn er gevallen bekend van besmetting bij leden van TV Kontakt en
heeft dit een relatie met de locatie van TV Kontakt? M.a.w. heeft er een
besmetting plaats gevonden op het park van TV Kontakt? Is er iemand,
namens TV Kontakt, die de status en spelregels t.a.v. Corona, monitort en
eventueel maatregelen neemt ?
Antwoord: Er zijn wel enkele leden besmet geraakt echter niet in relatie tot
het park.
Alle verenigingen die actief zijn op het park hebben één of meerdere
coronaverantwoordelijke. Deze zijn bij het stichtingsbestuur bekend. Voor
TV Kontakt is Jan van der Veldt de coördinator en is verder het gehele
bestuur regelmatig met elkaar in overleg en neemt gezamenlijk de
beslissingen.

3. Orionzone
a. Wat is volgens het bestuur de huidige stand van zaken t.a.v. de
ontwikkelingen van Orionzone in relatie met TV Kontakt ?
b. Wat is de stand van zaken omtrent de vraag die er destijds was om
zonnepanelen te plaatsen op het dak van de hal ?
Antwoord: Zie agendapunt 3.
4. Bruijnerie: Ik heb de vernieuwde vloer in de Bruijnerie helaas nog niet
kunnen aanschouwen, deze zal best mooi geworden zijn.
a. Was de oude vloer echt aan vervanging toe ?
b. Was deze nieuwe vloer van tevoren begroot en op welke begroting gaat
dit drukken ?
Antwoord: Zie agendapunt 3.
8. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 16 april
2019 (zie website onder Downloads)
Het notulen worden goedgekeurd.
9. Goedkeuring van het jaarverslag van het secretariaat.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
10. Goedkeuring van het jaarverslag van de penningmeester.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
11. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten over het
verenigingsjaar 2019.
Het jaarverslag worden goedgekeurd
12. Goedkeuring van de begroting voor het verenigingsjaar 2020.
De begroting wordt goedgekeurd.
13. Verslag van de Kascommissie en benoeming van de leden van de
Kascommissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten.
De kascommissie werd dit jaar gevormd door Leo van Norde en Christa van
Riemsdijk. Zij hebben een verklaring gestuurd waarin zij hun goedkeuring
hebben gegeven aan de financiële stukken.
Karin was reservelid. Zij is nu penningmeester en treedt af als reservelid.
Christa Riemersma blijft nog een jaar in de kascommissie. Leo van Norde
treedt uit de kascommissie. Ger Boon meldt zich aan voor de kascommissie
en Huub Nieuwenhoven meldt zich aan als reserve kascommissie
14. Goedkeuring van de jaarverslagen van de commissies Wedstrijd (CW),
Recreatie (CR) en Jeugd (CJ).
a. Wedstrijd (CW); Het jaarverslag wordt goedgekeurd
b. Recreatie (CR); Het jaarverslag wordt goedgekeurd
c. Jeugd (CJ). Het jaarverslag wordt goedgekeurd
15. Afscheid nemen en voorstel om Jan Cop en Huub Nieuwenhoven erelid
te maken van TV Kontakt voor jarenlang bewezen diensten.
- Alle deelnemers aan de vergadering zijn akkoord met het voorstel. Jan
Cop en Huub Nieuwenhoven zijn vanaf nu erelid van TV Kontakt.
Rosalien richt het woord tot Huub. Zij vertelt dat Huub het gezicht is van TV
Kontakt. Hij is super georganiseerd en heeft zijn zaakjes altijd goed voor
elkaar. Is altijd behulpzaam richting de andere commissies en Rosalien
heeft veel van hem geleerd. Zij heeft altijd heel prettig met hem
samengewerkt en heeft veel respect voor hem. Huub is in totaal 30 jaar
commissielid geweest en hiervan 20 jaar ook bestuurslid. Huub wordt
hartelijk bedankt voor zijn inzet al die jaren. Huub bedankt Rosalien voor

de mooie woorden en geeft aan dat hij het altijd met heel veel plezier heeft
gedaan.
Jan vd Veldt richt het woord tot Jan Cop. Jan is 10 jaar geleden voorzitter
geworden. Het was eerst erg vreemd om met Jan te werken. Maar het
wende snel. Jan heeft altijd veel aandacht voor de club gehad, kon
complimenten geven maar ook duidelijk aangeven wat er niet goed ging.
Er is veel gebeurd op het park onder leiding van Jan. Er is heel veel
bewondering voor Jan en het is jammer dat er op deze manier afscheid
genomen moet worden. Jan wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet als
voorzitter 10 jaar lang. Hij is erelid geworden, maar ook erevoorzitter.
Zodra het mogelijk is wordt er een afscheidsetentje georganiseerd voor
Jan en Huub.
Jan bedankt iedereen en bedankt ook voor het erevoorzitterschap. De
afgelopen 10 jaar heeft hij graag de vereniging geleid met een prettig
bestuur. Hij heeft altijd prettig en veel met Jan op het secretariaat
samengewerkt. Jan geeft de complimenten aan Eric. Hij is in een moeilijke
tijd ingestapt en Jan is op het goede moment weggegaan. Respect voor
het bestuur hoe de coronaperiode is opgepakt. De aanwezigen worden
bedankt voor het respect wat Jan heeft gekregen.
16. Rondvraag
- Geen
17. Sluiting
Eerste zoom vergadering wordt gesloten.
.

