
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Dinsdag 3 maart 2020 
 
Aanwezig: Alexandra Voogsgeerd, Nicole Brunninkhuis , Leroy Liem, Marco Mentink, Anette van Ek, 

Ans Mekking, Edith Brunninkhuis, Ria Brunninkhuis, Elke Meijer, Erik De Just sr, Bas de Vries, Lotte 

Dinkelman, Clemens ten Vergert, Frans Swart, Herman Voogsgeerd, Jurgen Dunkel, Karlijn 

Ordelmans, Kerem Cebecioglu, Bert Geesing, Martin Winters, Erica Kienz, Norbert Molenkamp, 

Vincent Paf, Walter Kormelink en Francis Scheggetman 

Afwezig m.k.g: Stanny Vastbinder, Erik de Just jr., Marieke Wichers Schreur, Marie Claire Boerwinkel  
en Amber Velthof 
 
Notulen 
 

1. Opening 
Aangezien er geen officiële voorzitter is opent Norbert Molenkamp de vergadering en heet 
iedereen welkom.  Hij geeft namens het bestuur aan dat er op diverse terreinen veel gebeurt 
binnen Tonego. Op veel terreinen gebeurt er tevens ook te weinig. Het bestuur is met een 
beperkte bezetting van slechts 3 personen vooralsnog dik tevreden over de gang van zaken. 
Het ledental groeit langzaam, de kantine is goed georganiseerd en draait goed, sportief gaat 
het goed en financieel staan we er prima voor. Het ontbreekt vooralsnog aan kader en 
vrijwilligers. De basis blijft te broos. Dit is een speerpunt voor 2020. 
 

2. Notulen ALV 2019, geen op- of aanmerkingen, de notulen worden vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken/mededelingen, jubilea, geen ingekomen stukken of mededelingen. Het 
bestuur is niet verder gekomen met het uitzoeken jubilea, blijft staan op de agenda. 
 

4. Gecombineerde jaarverslagen 
De kantine commissie, Frans Swart geeft aan dat het vrij goed loopt. Extra vrijwilligers zijn 
zeker welkom, met name in het weekend is het lastig vrijwilligers te krijgen. 
Frans verzoekt, indien iemand ruilt met iemand anders, dit svp aan hem door te geven. 
De sponsor commissie Walter meldt dat er nu ook borden van sponsoren hangen in de 
sporthal. Bert Geesing gaat helpen met het benaderen van eventuele nieuwe sponsoren. 
De beheer commissie loopt erg goed. De gemeente is erg tevreden. Het contract met de 
gemeente loopt binnenkort af, na 3 jaar. Gemeente is voornemens dit contract te verlengen.  
De PR commissie maakt nu structureel JumpNews die over het algemeen positief ontvangen 
wordt. Punt van verbetering blijft de website. 
De activiteiten commissie, binnenkort wordt de paas-eieractie weer georganiseerd. 
De vrijwilligers commissie heeft dit seizoen geen vrijwilligersavond georganiseerd. Er 
waren/zijn op papier verschillende vrijwilligers die dit seizoen nog niet in “actie” zijn geweest 
waardoor het lastig was om te bepalen wie wel/wie niet uitgenodigd zou moeten worden. 
De jeugd commissie staat momenteel op een laag pitje.  
De technische commissie Vincent meldt dat de vereniging met 7% is gegroeid. Er zijn nu 95 
leden. Er zijn 6 competitie spelende teams en 1 recreantenteam. Vincent licht toe hoe het 
per team gaat. De zoektocht naar nieuwe trainers is volop bezig. Er worden nog 2 trainers 
gezocht. Mocht iemand interesse hebben of iemand weten die interesse zou kunnen hebben 
dan svp de namen doorgeven aan Vincent Paf. Via technischecommissie@tonego65.com of 
via 06-xxxxxxxx. 
Afgelopen zaterdag heeft er een U10 toernooi plaats gevonden, georganiseerd door Tonego. 
Er deden 14 teams van 12 verschillende verenigingen mee. Het was een groot succes dankzij 
de vele vrijwilligers die hebben geholpen.  

mailto:technischecommissie@tonego65.com


Dames 1 wordt naar verwachting kampioen. Bij het Tonego heren team waren te weinig 
spelers, er is nu een samenwerking met de Picker Reds uit Eibergen waardoor een volwaardig 
team is ontstaan van 12 spelers. De heren worden mogelijk op 4 april kampioen.  
 
 
 

5. Financieel verslag/ Begroting 2019 
Walter Kormelink geeft uitleg bij het financieel verslag van 2019.  
Tonego heeft het afgelopen jaar wederom een uitstekend financieel resultaat behaald 
dankzij de inzet van alle betrokkenen. Hierdoor staat de vereniging er financieel behoorlijk 
goed voor. Ook de ambitieuze begroting voor 2020 zal naar verwachting bij gaan dragen aan 
de verdere versterking van onze financiële positie.  
Het voorstel is om de contributie volgend seizoen te verhogen met € 5,-per jaar i.v.m. 
inflatie. De vraag die wordt gesteld is hoe is onze contributie ten opzichte van andere 
zaalsporten in Haaksbergen? Dit wordt nader bekeken. Niemand heeft bezwaar tegen de 
verhoging van € 5,-, dit gaat doorgevoerd worden.  

 
6. Verkiezing kascommissie 

De kascommissie (Elke Meijer en Edith Brunninkhuis) heeft onderzoek gedaan naar het 
financieel jaarverslag en een verslag opgesteld met Herman Borgelink.  
De subsidie is vorig jaar niet tijdig aangevraagd, dit moet geagendeerd worden. Dit jaar is 
deze wel tijdig aangevraagd. Het aantal pintransacties is lager dan verwacht. Het U16 team 
heeft de afdracht van de paaseieractie van vorig jaar nog steeds niet voldaan. (het bestuur 
gaat hier nogmaals achteraan) 
Lotte Dinkelman volgt Karlijn Ordelmans op. De kascommissie heeft de penningmeester 
decharge verleend.  
 

7. Bestuur-aftreden secretaris 
Francis treedt na 3 jaar af als secretaris maar blijft actief bij de vereniging. Er is (nog) geen 
vervanger. Het bestuur moet in kleinere bezetting verder. Enige tijd geleden zijn er enquêtes 
rondgedeeld onder leden en ouders van jeugdleden. Verschillende personen hebben 
aangeven wel iets voor Tonego te willen doen. De aanpak is nu om niet vanuit functies te 
denken, maar vanuit taken. Bert Geesing is bezig met het inventariseren van de enquêtes. De 
eerste mensen zijn inmiddels benaderd.  
Jurgen geeft als tip om bij de aftrap van een nieuw seizoen de teams inclusief ouders uit te 
nodigen voor een kennismaking, er kan dan direct geïnventariseerd worden of ouders bereid 
zijn iets te doen. Persoonlijk contact werkt vaak het beste. 

 
8. Rondvraag 

o Erica Kienz vraagt of het een idee is om een frisdrankautomaat in de hal te plaatsen, dit 
voor de momenten dat de kantine gesloten is. Er wordt aangegeven dat dit eerder is 
nagevraagd en dat de gemeente hier niet mee akkoord gaat.  

o Martin Winters geeft aan dat het extra organiseren van toernooien voor extra inkomsten 
kan zorgen. Daar is het bestuur zich van bewust. Maar de mankracht om dit soort zaken 
vaker te organiseren ontbreekt op dit moment.  

o Karlijn Ordelmans vraagt of het een idee is om de taken van de secretaris te beschrijven 
zodat bekend is wat het precies inhoud zodat mensen er goed over na kunnen denken of 
dit wat voor die persoon kan zijn. Francis gaat hiermee aan de slag en zal zorgen voor 
een beschrijving van de taken voor de eerst volgende nieuwsbrief. 

o Clemens geeft aan dat sportlink vele mogelijkheden heeft waar wij geen gebruik van 
maken, dit is een gemiste kans, binnenkort zijn hier voorlichtingsbijeenkomsten voor. 
 

 
9. Afsluiting 



Om 20.30 uur sluit het bestuur de vergadering en dankt de aanwezigen voor de komst. 
De koffie/thee en 1 consumptie is voor rekening van de club. 


