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1. Opening. 
Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 51 leden aanwezig en 
45 personen hebben de moeite genomen om zich af te melden. 

 
2. Goedkeuring van het ALV verslag van 10 november 2011. 

Rob de Vries merkt op bij punt d. dat de voorzitter de contributieverhoging van  
€ 10,00 zou bestemmen voor het bouwen van een hal. Voorzitter wil bij punt 10 hierop 
terug komen. Het verslag wordt daarna goedgekeurd onder dankzegging aan de 

secretaris. 
 

3. Verslag secretaris. 
Het verslag van de secretaris wordt onveranderd goedgekeurd. 

 
4. Verslag penningmeester. 
a. Verslag kascommissie. 

De kascommissie heeft een zwart tasje met geld gevonden bij de penningmeester, maar 
het kasgeld dat er in zat klopte. De bank is gecontroleerd en in orde bevonden, terwijl 

ook de administratie werd goedgekeurd. Het was een dik voor mekaar show. 
De vergadering wordt gevraagd om de penningmeester decharge te verlenen. Onder 
applaus wordt de penningmeester bedankt voor zijn werk het afgelopen jaar. 

 
b. Financieel verslag en overzicht. 

De penningmeester geeft een korte toelichting waarbij de lagere inkomsten worden 
verklaard door de terugloop van het aantal leden en het wegvallen van enkele sponsors. 
Bij de uitgaven zijn een aantal posten beduidend lager. De ETC heeft voor de toernooien 

minder geld uitgegeven, zodat een compliment op zijn plaats is.  
De kosten van de STAmtafel zijn wel gestegen. Dat komt later nog aan de orde. 

Wim van Keulen vraagt naar het verschil in de begroting 2011-2012 van de contributie 
met de werkelijke kosten. Dit komt door het ledenverlies. 
 

c. Begroting 2012-2013. 
Er wordt gestreefd om het tekort op de begroting niet verder te laten oplopen. 

Rob de Vries merkt op dat het totale balansoptelling een groot verschil geeft ten opzichte 
van vorig jaar. Waarop Wim van Keulen zegt dat hij niet naar de optelling moet kijken, 
maar naar de bedragen in de balans en het eigen vermogen. 

 
d. Vaststelling contributie voor het seizoen 2013-2014. 

De contributie voor het seizoen 2013-2014 blijft € 210,00 van 1 oktober 2013 tot  
30 september 2014. 
 

5. Verslag ledenadministratie. 
Het verslag van de ledenadministratie wordt goedgekeurd met dank aan Gerard. 

Het aantal leden bedraagt op dit moment(6 november 2012) 183. Dit zijn 4 ereleden, 2 
nieuwe leden, 2 leden die overgestapt zijn naar een winterlidmaatschap en 8 nieuwe 
winterleden. 

Het nieuwe wachtwoord wordt bekendgemaakt en kan bij de ledenadministratie of het 
secretariaat worden opgevraagd. 

 
6. Verslag ETC. 

Het verslag van de ETC wordt goedgekeurd, waarvoor Ellen wordt bedankt. 
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7. Pauze. 
De pauze wordt overgeslagen. 
 

8. Kascommissie. 
Aftredend: Nynke Jo Smit 

Te benoemen de leden: Bert Vreekamp en Wim van Keulen. 
Als reserve stelt Rob van Beek zich beschikbaar. 
 

9. Ledenwerving. 
Er wordt afgezien van het huis aan huis bezorgen van een flyer. De kosten wegen niet op 

tegen het rendement wat hieruit gehaald zal worden. 
Aan de eigen leden wordt gevraagd om eens serieus in de omgeving rond te kijken om 
nieuwe leden naar STA te brengen, die dan eerst een keer kunnen komen tennissen. 

Jacques de Faber merkt op dat misschien via SRO een bestand geactiveerd kan worden 
om via gerichte reclame nieuwe leden te krijgen. Een moeilijke kwestie in verband met 

de privacy van adressen. 
Rina Oudshoorn stelt voor een introductietoernooi tijdens een Open Huis.  
Aart van den Hazel ziet zelfs een familietoernooi als mogelijkheid.  

Deze mogelijkheden zullen nader worden bekeken door bestuur en ETC. 
 

10. Contract en voortbestaan STA 
Voorzitter laat weten dat de locatie Bokkeduinen in hoofdzaak een school is. Omdat nog 

geen uitsluitsel was gekregen over verlenging van het contract heeft het bestuur het 
afgelopen half jaar diverse gesprekken gevoerd. 
Er is gesproken met SRO en de wethouder van sport, de heer Buitelaar of de 

mogelijkheid bestaat om de banen 4 en 5 te overkappen. Volgens SRO zijn de kosten 
voor een dergelijk hal hoog, maar wanneer ROC dit voor leerlingen wil bouwen zijn de 

kosten lager. 
Met ASF en de rugbyclub werd gesproken. Die wil graag een kunststof veld en een 
kantine op de banen 4 en 5 in een gebouw waarvan de benedenverdieping een 

gymnastiek/tennishal wordt en boven rugbykantine. Deze gesprekken zijn echter niet 
verder van de grond gekomen. 

Voorzitter heeft contact gehad met Alta waar een hal wordt gebouwd. Dat is geen optie 
omdat er te weinig uren overblijven. Ook in de sportzaal van de Bernhard kazerne is 
geen ruimte over. Er wordt nog onderhandeld met de Pellikaan en de mogelijkheid van 

een bedrijfshal wordt nog onderzocht. 
 

Op ons verzoek is er op 24 oktober 2012 een gesprek geweest met ROC/ASA en daarin 
werd meegedeeld dat het contract niet verlengd gaat worden, maar dat zij zullen 
proberen ons te helpen een oplossing te vinden, waardoor we misschien kunnen blijven. 

We mogen in ieder geval tot 1 april 2014 nog binnen blijven spelen en daarna nog 3 
maanden buiten. Verbouwing van onze binnenbanen 5 en 6 zou dan in die zomerperiode 

plaats vinden. 
 
Jacques de Faber vraagt wie de hal dan gaat bouwen. Dat zou ROC/ASA moeten doen, 

voor ons is dat te duur. 
Frans Sinnege vraagt of Leusderpark uitkomst kan bieden. Die mogen een jaar langer 

buiten blijven spelen.  
Rob van Beek suggereert samenwerking met Keistad om met subsidie gezamenlijk een 
hal te zoeken. 

Gerda Stolp vraagt naar de Inslag in Leusden. Daar zijn ook te weinig uren over. 
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Wim van Keulen stelt dar er diverse kerken leeg staan. Als dat kan zal dat prijzig zijn. 
Een hal huren kost al gauw € 50.000,00. 
Rob de Vries vraagt of een fusie met Leusderpark niet mogelijk is. 

Er zijn enkele gesprekken geweest met Leusderpark. Er is wel enige samenwerking 
ontstaan, maar verder is hier vooralsnog niets uitgekomen. 

Voorzitter laat Rob de Vries weten als vervolg op zijn vraag over het ALV verslag van 
vorig jaar dat de € 10,00 contributieverhoging bestemd zou zijn voor een hal. Dit had 
vermeld moeten worden. Of het geld nu apart wordt gezet voor een hal of wordt 

gespaard is om het even, waarmee Rob akkoord gaat. 
 

11. Bestuursverkiezing. 
Aftredend en herkiesbaar is penningmeester Bram ten Hoven. Zonder tegenkandidaten 
wordt hij onder applaus herkozen. 

 
12. Rondvraag. 

Paul Warnar stelt voor om de contributievrijstelling voor ereleden en leden van 
verdienste af te schaffen. Hiervoor zou dan artikel 8 lid 3 kunnen vervallen, waarvoor   
een notariële akte nodig is. Het afschaffen van lid 3 heeft geen terugwerkende kracht en 

de nu aanwezige ereleden vallen dus niet onder de wijziging. De huidige ereleden kunnen 
op basis van vrijwilligheid, alsnog besluiten contributie te gaan betalen. 

 Het bestuur wil zich hierover beraden, maar gaat dit vooruitschuiven. 
Ton van Leur vindt dat ereleden niet om een bijdrage gevraagd kan worden 

Aart van den Hazel vindt dat ereleden moeten blijven. 
Jacques de Faber stelt dat een Statutenwijziging veel geld kost, wat Paul tegenspreekt. 
Wim van Keulen vindt dat ereleden eeuwige roem hebben. 

Gerda Stolp vraagt of het ALV verslag in de komende STAmtafel kan worden 
gepubliceerd. Dit was vorig jaar al ten dele gedaan, maar zal nu volledig worden 

gepubliceerd. 
 
STAmtafel 

Gert-Jan Nederend heeft zich af moeten melden maar stelt voor om de STAmtafel in het 
vervolg per e-mail te versturen. Daar was vorig jaar op de ALV al het merendeel van de 

leden voor. Hij biedt zich aan om hiervoor medewerking te verlenen. 
We hebben wel een contract met Editoo, Gerard kijkt wanneer dat af zal lopen. 
Ook vindt hij dat STA de social media niet moet negeren omdat dit veel mogelijkheden 

biedt om kosteloos naamsbekendheid te krijgen c.q. leden te winnen. Dit wordt door het 
bestuur nader onderzocht. 

De STAmtafel was in 2011-2012 verkeerd begroot en is een flinke kostenpost. De laatste 
tijd laat de bezorging te wensen over. 
In het financieel overzicht is bij de post ”Stamtafel, Porto”  1/3 deel van uitgaven 

uitgeven aan verzendkosten (Mailfors, TNT). 
Ninette de Kruijf legt de vergadering voor de STAmtafel in het vervolg door de leden te 

laten meenemen. En als men dat niet wil, kan een vergoeding worden betaald om het 
blad thuisgestuurd te krijgen. 
 

13. Sluiting 
Onder dankzegging voor de aanwezigheid en de duidelijke vraagstelling wordt de 

vergadering om 21.15 uur gesloten, waarna in de horeca nog kan worden nagepraat 
onder het genot van een drankje. 
 

Amersfoort, 9 november 2012 
Elly Helweg, secretaris 
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