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Zambesi Tennisklub 

Algemene Jaarvergadering     Notule 

Vergadering Datum  24 Oktober 2015 

 

Voorsitter: 

 

Jaco Bruwer 

 

Teenwoordig: Cerita Joubert 

Elize van Rooyen 

Rommel Marais 

Annette Kotze 

Johanna Hanekom 

Miranda Nel 

Danie Strydom 

Jaco v/d Linde 

Herman Faurie 

Tracy Pretorius 

Sanet du Plessis 

Stephen Roberts 

Marco Bruwer 

Sarie Posthumus 

Esmarie Avenant 

Justin Peterson 

Wiesie Heyl 

Verskonings: Herman Booysen, Janine Greef 

Afwesig: NvT 

 

Besprekingspunte: 

 

Onderwerpe Verantwoordelik 

  

1. Voorsitter verwelkom almal teenwoordig. Voorsitter spreek sy 

dank uit oor die hoeveelheid lede wat opgedaag het vir die 

vergadering. Die vergadering word geopen met gebed. 

 

Jaco B 

  

2. Daar word genoem dat Miranda en Justin altwee operasies 

ondergaan het en alles het suksesvol verloop. 

 

Elize 

 

 

3. Die vorige AJV notule word goedgekeur deur die lede. 

 

Lede 

  

 

4. Die voorsitter lewer sy jaarverslag vir die 2014/2015 

finansiele jaar. 

 

Jaco B 
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5. Die tesourier lewer verslag oor die fininsiele stand van die 

klub en verduidelik ook dat die klub se finansies nou deur ‘n 

onafhanklike auditeur nagegaan word. Hierdie ouditeur 

verskaf dan ook die nodige finansiele state wat volgens wet 

benodig word.  

Die finansiele stand van die klub lyk goed. 

 

Johanna 

 

  

  

 

6. Die tesourier bepreek as ‘n adisionele punt, die moontlikheid 

van ‘n ledegeld verhoging vir 2016, wat met inflasie gekoppel 

is. Daar word ‘n stemming gedoen onder die teenwoordige 

lede en die meerderheid stemme gaan tot goedkeuring van ‘n 

ledegeld verhoging van tussen 7 en 10% vir 2016. Die 

komitee sal die verhoging so gou moontlik aan alle lede 

bekend maak.  

 

 

Johanna 

  

7. Daar word voorgestel aan die tesourier dat dit oorweeg moet 

word om verminderde ledegelde aan families te bied wat lede 

is van ons klub. (Bv. Ma / Pa en kind of kinders.) 

 

Algemeen 

 

8. Die ligaseketaresse verskaf die uitslae van die 2015 

gemengde liga. Ons 1ste span het hulle afdeling gewen. Ons 

2de span in die middel geeindig. Ons 3de span het ook 

gewen. 

Cerita verduidelik dat ons minder spanne ingeskryf het 

hierdie jaar en dit het beter gewerk. Dit was makliker om die 

spanne voltallig te kry as gevolg daarvan. 

 

Cerita 

  

 

9. Die ligaseketaresse verduidelik ook dat die uitslae van die 

mans en dames liga nog nie bekikbaar gemaak is deur die 

GNTA. Sodra die uitslae bekend gemaak word sal dit aan die 

lede oorgedra word. 

 

Cerita 

 

 

 

  

  

10. Die inter-klub kampioenskappe begin weer vroeg volgende 

jaar en lede moet alreeds gedurende Januarie begin 

voorberei daarvoor.  

 

Cerita 
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11. Danie verskaf terugvoer oor ons klub se junior spelers. Daar 

het 40 spelers deelgeneem aan hierdie jaar se klub 

kampioenskappe en dat dit ‘n groot sukses was.  In Junie en 

September was daar junior rondomtalie gehou saam met 

pret dag.  Daar is 3 junior spelers wat ook deelneem aan SA 

Tennis amptelikke toernooie.  

Danie noem ook dat die junior lede wat reeds in die 

hoerskool is en deelneem aan die klub liga en sosiaale spel, 

baie goeie vordering toon. 

 

 

Danie 

 

 

  

 

12. Die voorsitter gee terugvoer oor die GNTA se strategiese plan 

vir die jaar.  Daar is ook skriftelike opmerkings en insette 

aan GNTA terug gestuur aangaande die strategiese plan. 

Daar word ook genoem dat ons klub alreeds aan verskeie 

van die plan se doelwitte voldoen. 

 

Jaco B 

  

  

13. Geen verander word gemaak aan die huidige komitee nie. 

Sanet stel voor die komitee bly onveranderd en die voorstel 

word gesekondeer deur Tracy. 

 

Algemeen 

 

14. Onder die algemene opmerkings het Tracy reporteer dat die 

kinders wat op Dinsdae oggende ons bane gebruik, die bane 

en nette beskadig deur met sokker balle en ander voorwerpe 

op die bane te speel. Hierdie is die kinders van die “home 

schooling” groepie. Johanna en Jaco B sal ons 

ongelukkigheid met hulle bespreek en verdere aksie neem 

indien nodig. 

 

Algemeen 

  

 

15. Daar word ‘n voorstel gemaak dat ons klub reelings tref om 

‘n “noord van die berg” tennis toernooi te hou in die jaar wat 

kom. Die voorsitter noem dat die komitee ook alreeds in ‘n 

vorige vergadering gepraat het oor sosiale Saterdag spel by 

ander klubs in die omgewing om bietjie variasie in oponente 

te kry. 

 

Jaco B 

  

 

16. Daar word ‘n beroep gedoen dat die mense wat op die klub 

se WhatsApp groep is, nie die groep gebruik vir persoonlike 

boodskappe nie en ook nie om hulle eie menings te lig nie. 

Die groep is streng slegs vir tennis en klub verwante gebruik. 

 

Algemeen 
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17. Die Voorsitter stel vir Jacques Pretorius aan die woord, om 

ons te vertel van die Cardio Tennis inisiatief wat hy mee 

besig is. Hy verduidelik ook wat dit behels, en, dat dit ‘n 

franchise is wat hy die regte voor gekoop het en dat hy nou 

dit kan bemark in Suid Afrika.   

Jacques het aangebied om ‘n demonstrasie van Cardio 

Tennis vir ons te doen. 9 van ons lede het toe deelgeneem 

aan die demonstrasie.  

 

 

Jacques 

  

 

18. Die vergadering word verdaag om 13:50. 

 

Algemeen 

 


