Notulen
Algemene Ledenvergadering 2019
Dinsdag 4 februari 2020
Aanvang 20.00 uur
Aanwezig: Zie bijlage.
Afwezig met kennisgeving: Zie bijlage

1. Opening
De voorzitter René Snijders opent de vergadering om 20.00 uur. René stelt vast dat het vereiste
ledental voor het nemen van besluiten niet aanwezig is. De voorzitter sluit de vergadering. De
vergadering wordt opnieuw geopend om 20.15 uur. Hij verwelkomt iedereen en een extra welkom
voor de ereleden die aanwezig zijn. Ook wil hij even stilstaan bij het overlijden van Bonno Beernink,
Rikie Saris en oud-lid Jan Pikkemaat. Er wordt even een korte stilte ingelast.
René bedankt alle vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken. Ook krijgen Bianca,
Leo, Jos en Jan een speciaal bedankje.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen ledenvergadering 5 februari 2019
De notulen van de ledenvergadering van 5 februari 2019 zijn ook dit jaar gezamenlijk met de agenda
en commissie verslagen in een “boekwerk” opgenomen. Dit boekwerk is onder iedere aanwezige
verspreid. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen. Deze worden dan ook vastgesteld.

4. Financieel verslag van de penningmeester
René geeft het woord aan Maikel. De cijfers zijn toegelicht door de penningmeester, bij vragen kan
er contact worden opgenomen met Maikel van Benthem.
Het afgelopen jaar waren er onder enkele leden zorgen over dat de vereniging na het aanschaffen
van de nieuwe banen in zwaar weer terecht zouden komen, het tegenovergestelde is waar. Ondanks
de achteruitgang van het aantal leden (ca. 30) hebben we een goed jaar gedraaid.
Jaarlijks krijgen wij van de gemeente een vergoeding voor de privatisering van de club. Deze
vergoeding vervalt vanaf 2030. Het bestuur gaat kritisch kijken hoe we dit t.z.t. gaan aanvullen.
Ook levert de vergoeding van NL Doet en Rabo Clubkasactie extra geld op voor de club.

Uitgaven:
De grootste kostenpost afgelopen jaar zit in de banen. Er zit nu een half jaar afschrijving in.
Aankomend jaar zal de afschrijving voor de banen 30.000 euro bedragen. De accommodatiekosten
zijn aanzienlijk lager. Met betrekking tot het pand is minder uitgegeven. Het afgelopen jaar zijn de
inkoopkosten van de kantine gedaald met 1%. 2019 was een positief financieel jaar.
Het ledenaantal misschien zorgelijk. De laatste twee jaren zijn we gedaald, van 823 naar 755. 16
minder jeugdleden en 16/17 seniorleden dan vorig jaar. We moeten deze trend goed blijven
monitoren. Momenteel niet zorgelijk, maar de achteruitgang is er. Het pijl in 2020 zit nu op 765. De
jeugdcommissie is de jeugd aan het stimuleren om meer te gaan tennissen.
Omzet kantine → minder omzet dan 2018, wel één procent meer marge gepakt, René geeft een
compliment aan de accommodatiecommissie voor de inkoop.
Kosten park en banen, ziel en zaligheid in het onderhoud van de banen door Jan. Afgelopen jaar
geïnvesteerd in een goede trekker voor de banen, evenals nieuwe poorten voor betere
bereikbaarheid van de banen.
Balans:
Activa en passiva
Er is geen enkele lening voor het vernieuwen van de banen gebruikt, het spaargeld is aangesproken.
TVD is zuinig en hebben reserves, te veel reserves is niet nodig, aldus de kascommissie.
Opmerking vanuit Bianca, omzet is afhankelijk van de weerspoorspelling. Maikel geeft aan dat we
alsnog dik tevreden zijn over de omzet. Dit komt ook mede doordat wij 3 weken zijn dicht geweest
tijdens het aanleggen van de nieuwe banen, alsnog een goed rendement! Maikel geeft aan dat
Bianca en vrijwilligers vooral zo door moeten gaan.
Robert Groeneveld stelt een vraag over de opbrengt en de kosten van de zonnepanelen.
50% minder kosten dan voorheen door middel van de zonnepanelen. Weinig uitgaven aan
energiekosten. Zijn momenteel nog 3 aansluitingen, wij gaan naar 2 aansluitingen, ook minder vast
recht, dit levert ook weer kosten op. Maikel geeft aan dat de oplevering van de zonnepanelen wordt
getoond binnenkort. We hebben de zonnepanelen nu 4 jaar en tot nu toe nog geen kosten voor
onderhoud etc. aan de zonnepanelen.
Financieel verslag sponsorcommissie: formeel is het geen taak van de kascommissie, maar voor Leo is
het fijn om dit te delen met de kascommissie. René overhandigd de microfoon aan Leo Rondhuis,
zodat hij de financiële cijfers van de sponsorstichting kan toelichten. Jarenlang veel sponsoren.
Jaarlijks schenken zij een bedrag aan de vereniging. Dit jaar is een ballenkanon voor de trainers en
jeugd geschonken. Er is aan ICT geïnvesteerd. Momenteel zijn er reserves. Ze willen uitgave doen
voor de club, wellicht wordt dit een digitaal reclamebord. Alles wordt mede mogelijk gemaakt door
de sponsoren. Er volgt een luidt applaus door alle leden.

5. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestaat uit Monique Brouwer en Rob Blokhuis. Rob Blokhuis is helaas niet
aanwezig. Het woord gaat over aan Monique Brouwer. In januari is de kascontrole uitgevoerd. Alle
stukken waren aanwezig, alles was goed gedocumenteerd. De stukken van de sponsorcommissie en
de vereniging waren op tijd klaar en konden tijdig worden doorgenomen.

De kascommissie heeft vastgesteld dat de jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Alle
bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven zijn voldoende onderbouwd met bewijsstukken en
cijfermatige toelichtingen zoals blijkt uit de door de penningmeester samengestelde jaarrekening en
zijn duidelijk uit de door hem gevoerde administratie te herleiden. De kascommissie is dan ook van
mening dat de jaarrekening een juiste weergave geeft van het vermogen en het exploitatieresultaat.
De kascommissie adviseert de algemene ledenvergadering het financieel verslag over het boekjaar
2019 goed te keuren en in te stemmen met dechargering van de penningmeester. Er luidt een
applaus voor de kascommissie.

6. Aanstellen nieuw kascommissie lid
Rob Blokhuis is verplicht aftredend, na 2 jaar. Monique Brouwer verzorgd aankomend jaar de
administratie van de kantine en treed ook af. Rick Blokhuis en Norbert Leus zullen volgend jaar de
kascommissie vertegenwoordigen. Norbert Leus neemt de taak van Monique Brouwer over en treed
na 1 jaar weer af. Rick en Norbert zijn beide afwezig, maar hebben vooraf akkoord gegeven voor de
kascommissie van volgend jaar.

7. Verslag van de commissies
De commissieverslagen zijn gepubliceerd op de website.
Jos wil graag een oproep doen aan de leden om een AED-cursus te volgen. Afgelopen week heeft er
een herhalingscursus plaats gevonden, ook nieuwe cursisten mogen zich aanmelden bij Jos. De
kosten zijn voor rekening van de vereniging. Het AED-apparaat wordt op korte termijn vervangen,
gezien de AED 13 jaar oud is.
Er zijn geen vragen m.b.t. tot de verslagen.

8. Huldiging jubilarissen
In totaal worden er 13 leden gehuldigd voor het 25-jarig jubileum en 3 leden voor het 40-jarig
jubileum. De leden die gehuldigd worden i.v.m. hun 25-jaar lidmaatschap zijn:
Frans van Asperen, Juul Bouwmann, Gerard Bouwmann, Agnes Damink, Roel Koekoek, Rob Kroese,
Renate Meijer, S. Sengers, Niek Roode, Monique Swier, Christel Welhuis, Elleke Vastert, Tom
Goselink.
De leden die gehuldigd worden i.v.m. hun 40-jarig lidmaatschap zijn:
Andre Reimerink, Wendy Bartelink en Mariet Klijndijk.
Zij worden door René gehuldigd met een boeket bloemen en ontvangen een persoonlijke
badhanddoek bedrukt met hun eigen voornaam en de tekst “25/40 jaar trouw lid TVD”. De
jubilarissen die niet aanwezig konden zijn krijgen de persoonlijke handdoek/bloemen alsnog
thuisbezorgd door één van de bestuursleden.
Er wordt ook een moment stilgestaan bij het afscheid van enkele vrijwilligers. Nancy neemt na meer
dan 10 jaar afscheid. Zij heeft jarenlang de boekhouding van de kantine verzorgd. Nancy ontzettend

bedankt Er wordt een attentie en bloemen overhandigd. Er luidt een applaus voor Nancy. Er is lang
gezocht naar een opvolger. Monique Brouwer hebben we gevonden als boekhouder van de kantine.
Overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Er luidt een applaus voor Monique.
Ook nemen Robert en Walter Groenveld afscheid, zij hebben vele jaren de ledenadministratie van de
club verzorgd. Beide krijgen zij bloemen en een attentie overhandigd. Er volgt een applaus voor de
heren. De opvolgers zijn Lottie en Maartje Egberink, er volgt wederom een applaus.
9.

Bestuursverkiezingen
Ronald Hanstede en Maartje Egberink treden af. Ronald heeft de jeugdcommissie opgezet met
hulp van veel ouders. Samen hebben zij een mooi jeugdplan neergezet. Maartje neemt na 1 jaar
afscheid van het bestuur. De functie van Maartje vervalt. Beide ontvangen een bos bloemen.
Femke Rikkink is de opvolger van Ronald Hanstede. Er luidt een applaus.
Herkiesbaar bestuurslid is Maikel van Benthem, René stelt voor om Maikel opnieuw aan te stellen
voor 4 jaar. Alle leden kunnen zich hierin vinden, er volgt een luidt applaus.

10.Bestuursvoorstellen/Bestuursmededelingen
NL DOET vindt plaats op 14 maart. Je kunt je opgeven bij Jos van Herpt. Zonder vrijwilligers zijn wij
nergens. Alle hulp is welkom geeft Jos aan! Hans Steffens, Jan Heuvels en Leo Blokhuis verrichten
vooraf heel veel werk, graag een applaus voor deze heren.
Het komende jaar zullen we enkele aanpassingen verrichten aan het park/accommodatie.
René geeft het woord aan Maikel omtrent de aanpassingen van het park.
• De huidige overkapping zal vervangen worden voor een nieuwe overkapping met glaswand.
Het terras krijgt ook nieuwe tegels, zodat het een mooi geheel wordt.
• Dames douches worden mogelijk aangepakt, uitbreiding is lastig, maar zijn bezig met een
plan.

11.

Begroting 2020
Er vallen weinig dingen op aan de activa, alleen de afschrijvingen van de banen, 30.000 euro.
Overkapping en douches zijn begroot voor komend jaar. Zoals eerder aangegeven is de
accommodatiecommissie bezig om deze plannen. In 2020 is een kleine plus van 500 euro
begroot. Er wordt dit jaar met name geïnvesteerd in de accommodatie.
Maikel heeft verder geen op of aanmerkingen op de begroting. Zijn er nog vragen vanuit de
leden? Er zijn geen vragen vanuit de leden.
De sponsorcommissie wil een led-scherm aanbieden aan de verening. De kleine borden achterin
zijn aan vervanging toe, dit zou een aardige investering zijn. Vandaar dat er momenteel gekeken
wordt naar een led-scherm. We zouden de 1e tennisvereniging zijn met een dergelijk scherm.
Afmetingen van het scherm 2.84 bij 1.60 m. Het led-scherm wordt bij aanschaf geplaatst tussen
baan 1 en baan 4, waar voorheen de grindbak stond. Er is dan geen last van het licht en is het
scherm niet in het blikveld. Wanneer je het park oploopt, zie je het scherm direct. Er zijn verder
geen vragen gesteld vanuit de leden.

12.Rondvraag
De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn vanuit de leden? Mariet Olde Dubbelink geeft aan dat de
ophang matten veel te hoog en te zwaar zijn. Wendy Bartelink geeft eveneens aan dat deze ook te
hoog zijn voor de kinderen. Is het mogelijk om deze netten lager op te hangen. Jan Heuvels geeft het
volgende aan: volgens de richtlijnen moet dit op deze hoogte hangen. Formeel gezien mag dit niet
lager, gezien je je eraan kan stoten. Jan Heuvels en René Snijders geven aan dat we hier t.z.t. naar
gaan kijken
Jos van Herpt geeft aan dat hij voorstander is van een algemeen rookverbod op het gehele complex.
René geeft aan dat dit in het bestuur reeds besproken is. We gaan het nogmaals meenemen in de
bestuursvergadering.
Ook vraagt Jos van Herpt of er een beeld is van de reden van de opzeggingen. Robert Groeneveld
geeft aan dat de redenen divers zijn, een andere sport, blessures, leeftijd. De meeste leden geven
zelf een reden aan. Bij jeugd is het vaak een keuze tussen 2 sporten en de iets oudere jeugd zegt op
vanwege studie elders in het land. Vaak zien we dat deze laatste groep zich weer aanmeldt na de
studie. Ook zijn er veel voetballers/volleyballers die met een groep van 6 gaan starten en waarvan er
vaak ½ wel gaan stoppen. Door middel van de automatische incasso zijn er slapende leden wakker
geworden en hebben ook het lidmaatschap opgezegd.
Jos van Herpt geeft aan dat er voor nieuwe leden geen kennismaking meer is. In het verleden was dit
wel het geval. Jos Stelt voor om nieuwe leden te verzamelen en toch goed kennis te laten maken met
de verening. René geeft aan dat we dit meenemen.

13.Sluiting
René sluit de vergadering om 21.12 uur. René wenst iedereen een fijne avond en geeft aan dat
iedereen op kosten van de club een drankje gedronken. Er volgt een luidt applaus vanuit de leden.

Bijlage: Presentielijst
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Afwezig met kennisgeving:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NAAM:
René Snijders
Maikel van Benthem
Ellen Oude Griep
Leo Blokhuis
Eric Meinders
Femke Rikkink
Ronald Hanstede
Martijn Pikkemaat
Jos van Herpt
Monique Brouwer
Pauli Bult
M. Olde Dubbelink
J. Dissel
M. Sauer
M. Klijndijk
Dhr. Steffens
L. van der Schoor
Maartje Egberink
Nanda Kamphuis
Norma Geschiere
Walter Groeneveld
Jan Heuvels
Leo Rondhuis
Gerard Bouwmann
Herman Keizer
Alfons Tijhuis
Martin Tijkorte
Robert Groeneveld
Nancy Scherphof
Andre Reimerink
Henk Floot
Willy Snijders
Bianca van Tongeren
Wendy Bartelink
Herman Bartelink
Leo Peters
Riet Peters
Tom Goselink
Monique Swier
Frans van Asperen
Elleke Vastert

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Silke Kienhuis
Roos Ter Lingen
Juul Bouwmann
Tonny Dingeldein
Ronald Steenbeke
Anke Veldscholten
Manfred Kamphuis
Renate Meijer

