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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Stille maanden voor de vereniging, nou ja voor de leden misschien, het
bestuur heeft niet stil gezeten. De Algemene Ledenvergaderingen (als
u er 20 november niet bij was heeft u twee vergaderingen gemist!) zijn
voorbereid en gehouden. De technische commissie heeft de
competitie teams voor 2010 samengesteld en aangemeld bij de
KNLTB.
Maar.... de leden worden opgeroepen even uit hun winterslaap te
ontwaken voor de Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 9 januari 2010
om 16:00 uur en het Midwinter toernooi op zondag 10 januari om
11:00 uur, beide uiteraard op ons tennispark Houtrust.
Hierna kunt u weer verder winterslapen, maar let wel: het is zo eind
maart wanneer onze tennisvereniging weer tot leven komt voor een
nieuw seizoen.
Ik ben benieuwd of ik 320 handen mag schudden tijdens de
Nieuwjaarsreceptie, en met de traditionele 3 Nederlandse wangzoenen
worden dat 960 zoenen, jammer, net geen 1000.
Groet,

Jos
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VAN DE SECRETARIS
Notulen ledenvergadering 20 november 2009, aanvang 20.00 uur
1 Opening en Sluiting
Daar de benodigde tweederde van de leden nog niet aanwezig was,
wordt de vergadering verdaagd naar 20:30 uur.
Notulen ledenvergadering 20 november 2009, aanvang 20.30 uur
1 Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.35 uur en heet een ieder
hartelijk welkom en geeft aan dat er verhinderingen zijn van:
Hank Hoogwout, Elma Hotz, Marijke Brugman, Henk Jehee, Erik
Kabelaar en Sander Klijnstra.
Er zijn 31 stemgerechtigde leden aanwezig; dit betekent dat voor het
aannemen van de voorgestelde statutenwijzigingen minimaal 21
stemmen voor moeten zijn.
2 Voorstel tot wijziging van de statuten
a. Artikel 1: Drie tegen stemmen, >20 voor - aangenomen
b. Artikel 5: Geen tegen stemmen, >20 voor - aangenomen
c. Artikel 9: Geen tegen stemmen, > 20 voor - aangenomen
d. Artikel 10: Geen tegen stemmen, >20 voor - aangenomen
e. Artikel 13: Geen tegen stemmen, >20 voor - aangenomen
f. Artikel 16: Geen tegen stemmen, > 20 voor - aangenomen
3 Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement
Het voorstel wordt zonder tegen stemmen aangenomen.
4 Notulen Algemene Ledenvergadering 6 maart 2009
Een wijziging:
Punt 5b. Kascommissie: tekst wordt: Kascommissie wordt Hans van
Reenen en René Gode, reserve Peter Berlijn
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Naar aanleiding van:
Hans Pronk vraagt nogmaals hoe het ervoor staat met de
laddercompetitie; wordt opnieuw naar gekeken door de TC.
5 Jaarverslag 2009 van de secretaris.
Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
6 Jaarverslag 2009 van de Technische Commissie
Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
7 Jaarverslag 2009 van de Jeugdcommissie
Het jaarverslag wordt ongewijzigd goedgekeurd.
De commissie stelt Marianne van Lieshout voor aan de vergadering
die als Jeugdsportcoördinator (JSC) is toegevoegd aan onze
vereniging, een door de gemeente Den Haag betaalde kracht die zich
zal inzetten voor de jeugactiviteiten van de vereniging.
8 Rekening en verantwoording 2009 van de penningmeester
en verslag van de kascommissie.
De penningmeester geeft een korte toelichting op de financiële
stukken. De kascommissie bestaande uit Hans van Reenen en René
Gode hebben de boeken gecontroleerd en alles in orde bevonden.
De penningmeester wordt door de vergadering decharge verleend.
De kascommissie zal komend seizoen bestaan uit Hans van Reenen
en Peter Berlijn met Karel Hemmes als reserve.
9 Begroting 2010
De penningmeester vermeldt dat de notariële kosten ontbreken in de
begroting voor de naamswijziging omdat die kosten onbekend zijn.
Verder wordt de begroting ongewijzigd aangenomen.
10 Verkiezing bestuur en commissies
Renee Elzinga en Barend van Engelenburg treden af als bestuurslid.
De voorzitter bedankt beide bestuursleden voor hun inzet voor de
vereniging.
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Verder zijn aftredend Jos Bakker en Evert Pommer. Beiden hebben
zich herkiesbaar gesteld, wat met een ovationeel applaus door de
vergadering ontvangen wordt. Tevens is Theo Tegelaars voorgesteld
als kandidaat-lid, wat het aantal bestuursleden weer op vijf brengt. Er
zijn geen tegen-kandidaten aangemeld zodat de drie voorgestelde
leden gekozen zijn tot bestuurslid.
Van de technische commissie hebben Marianne Suderee, Lilian Berlijn
en Rob Kool zich herkiesbaar gesteld. Het bestuur stelt voor de TC uit
te breiden met Theo Tegelaars en René Gode. Ook dit wordt
aangenomen.
De Jeugdcommissie zal volgend jaar bestaan uit Maxim Koning,
Marianne van Lieshout, Theo Tegelaars en Frank Toet. Het is de
bedoeling om de commissie begin 2010 uit te breiden met een ouder
van een van de competitie-spelende jeugleden.
Tevens wordt door de vergadering de datum vastgesteld voor de
nieuwjaarsreceptie van 2010 en wel 9 januari om 16.00 uur.
11 Rondvraag
René Gode vraagt zich af of de datum van het Kruikentoernooi
verplaatst zou kunnen worden i.v.m. de vakantietijd. Het bestuur
antwoord dat voor 2010 de datum al vast staat maar dat er misschien
daarna naar gekeken gaat worden.
Andre Demper vraagt zich af of de combinatie van jeugd en senioren
bij het indelen op de dinsdagavonden wel zo handig is voor beide
partijen. Er zijn ook leden die aangeven het geen probleem te vinden.
Wel kijkt de jeugdcommissie naar een speciale indeelmogelijkheid
voor de jeugd.
Hans van Reenen: ziet, mede gezien de opkomst in de ALV, dat het
met de harmonisatie van ”oud” Never Out leden en ”oud” Houtrust
leden nog niet zo goed gaat. Het bestuur gaat kijken hoe dat beter
kan.
12 Sluiting
De voorzitter sluit om 21.45 uur de vergadering met iedereen te
bedanken voor hun inbreng en allen wel thuis te wensen.
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VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE
INDELING COMPETITIETEAMS 2010

Gemengd senioren 1

Heren 1
Heren 2
Heren 3
Heren 4
Heren 5

Dames 1

ZATERDAG
Juliette ‘d Holosy, Camille Polak, Dorien
Schouten, Karel Hemmes, Noud Neervoort,
Hans Pronk
Gerard Benering, Jan Clemenkowff, Rinaldo
Nieuwenburg, Evert Pommer, André Verkolf
Stefan Brzozowski, Donald Nagel, Jeroen
Rietjens, Kim Sanders, Thijs Slippens
René Gode, Nico v.d. Heetkamp, Adriaan
Suderee, Maarten Suderee
Erik Aardema, Arend-Tjaerd van Dijk, Sander
Klijnstra, Roel Polmans, Edward Wolthuis
Jelmer van Binsbergen, Willem van
Dusseldorp, Theo Tegelaers, Frank Toet,
Gerard Vlaar, Tjade Wijga
ZONDAG
Faye Fartoux, Monique Lap, Karthina van
Lochem, Nicoline Kok, Marianne Suderee,
Lonneke Zandbergen

Jongens 1

Willem v.d. Gaag, Dennis Marijnissen, Edwin
van Nooten, Marc Schotman, Joost Vrolijk,
Jesper v.d. Zwan
Reserve
Hans Bongaertz, Nico Mourits, Sanne Wierda
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MIDWINTER TOERNOOI 10 JANUARI 2010
Een nieuwe traditie: het midwinter toernooi op 10 januari 2010! Een
gezelligheidstoernooi zonder prijzen maar met de heerlijke soep van
Hans (tegen betaling), om de donkere winterdagen te overbruggen
naar het nieuwe seizoen, dat eigenlijk al bijna weer begint.
Aanmelden is niet nodig, aanwezig zijn wel!
En niet onbelangrijk: we starten om 11:00 uur

AGENDA NEVER OUT – HOUTRUST 2010
Zaterdag 9 januari, 16:00 uur
Nieuwjaarsreceptie
Zondag 10 januari, 11:00 uur
Midwinter toernooi
Zondag 14 maart, 11:00 uur
Openingstoernooi (bij slecht
weer uitloop naar 28 maart)
Zaterdag 13 mrt t/m zondag 21 mrt
Clubkampioenschappen single
Zaterdag 3 april t/m 30 mei
Competitie
Zaterdag 12 juni t/m zondag 20 juni Open Houtrust toernooi
Maandag 21 juni t/m zondag 4 juli
Clubkampioenschappen
dubbel
7 en 8 augustus
Kruikentoernooi
September
Najaarscompetitie
Zondag 24 oktober, 11:00 uur
Slottoernooi (bij slecht weer
uitloop naar 31 oktober)
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Informatie H.T.V. Never Out Houtrust
BESTUUR
Jos Bakker

Voorzitter

Tel. 070 – 3686921

Jan Clemenkowff

Secretaris

Tel. 0174 – 212655

Julianastraat 88,

2685 BD POELDIJK

Penningmeester

Tel. 070 – 3978523

Giro:

tnv H.T.V. "Never Out"

Evert Pommer

1557884

Theo Tegelaers

Jeugd

Rob Kool

Technisch Commissaris

Technische commissie

Rob Kool, Marianne Sudderee, Lilian Berlijn, Theo
Tegelaers, René Gode

Email adres

houtrust@neverout.nl

Web site

www.neverout.nl
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Tel. 070 – 3231271

