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AGENDA
1. OPENING

De voorzitter zal de vergadering om 20.00 uur openen.
Als het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is, wordt de vergadering
gesloten en wordt een tweede vergadering voor 20.15 uur uitgeschreven met dezelfde
agenda.
2. NOTULEN VAN DE ALV VAN 12 DECEMBER 2016
3. INGEKOMEN STUKKEN, EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 9 VAN DE AGENDA

• Mededelingen bestuurswisseling per 1 januari 2018.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2017, WAARIN OPGENOMEN:

•
•
•
•
•
•
•

Secretariaat;
Technische Commissie;
Jeugdcommissie;
Communicatie;
Sponsorcommissie;
Park- en kantinezaken;
Welkomcommissie

5. FINANCIEEL OVERZICHT 2017/2018 (JAARVERSLAG 2017)

Hierbij zal als inkomend stuk worden behandeld het verslag van de kascommissie 2017.
Er wordt décharge gevraagd voor de penningmeester voor het financiële beleid.
Tevens wordt een vervangende benoeming voor de kascontrole commissie voorgesteld.
De nieuwe contributies 2018 en tarieven wintertennis seizoen 2018/2019 worden voor
akkoord voorgelegd.
6. BESTUUR

Er wordt décharge gevraagd voor het gehele bestuur ten aanzien van het gevoerde
verenigingsbeleid.
Bestuursverkiezing: Zie de aankondiging elders in dit Algemene Vergadering-boekje
2017.
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7. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2018
8. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
9. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN

Conform het HR, ingediende voorstellen.
(Tenminste 5 leden dienen te onderschrijven. Minimaal 7 dagen voor aanvang van de
vergadering moeten de voorstellen bij de secretaris zijn ingediend).
10. RONDVRAAG
11. SLUITING
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NOTULEN ALV 12 DECEMBER 2016
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
De presentielijst is door 45 leden getekend. Vijf leden zijn afwezig met kennisgeving.
Aangezien het vereiste quorum niet aanwezig is, wordt de vergadering gesloten onder
vermelding dat om 20.15 uur een nieuwe vergadering, conform de agenda, is
uitgeschreven.
De voorzitter opent om 20.15 uur de nieuwe vergadering en heet iedereen welkom.
2. NOTULEN VAN DE ALV VAN 7 DECEMBER 2015
Lex Wiersema merkt op dat het tarief van de 10-rittenkaart vorig jaar is gesteld op €
250,00 maar ziet dit niet terug in de notulen. Bij deze wordt genotuleerd dat dit het
juiste vastgestelde bedrag is voor de 10-rittenkaart. De penningmeester merkt
bovendien op dat deze 10-rittenkaart geen enkele keer is verkocht.
De secretaris vraagt om eventuele op-/aanmerkingen voortaan direct na publicatie van
de notulen te melden, zodat de notulen direct al aangepast kunnen worden.
3. INGEKOMEN STUKKEN EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 9 EN 10
VAN DE AGENDA
Er zijn geen stukken ontvangen.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN
Ton Remmelzwaan heeft het verslag van de Sponsorcommissie toegelicht. Hij heeft
teruggeblikt op 2016 en vooruit geblikt op 2017.
Albert heeft uitleg gegeven over het proces rond de renovatie van de binnenbanen. Deze
renovatie staat gepland in de zomer van 2017. Met een commissie is een analyse van de
mogelijkheden gedaan en op 1 december jl. een informatie avond gegeven.
Aandachtspunt is de fundering die hoort bij de baansoort van de keuze. Op 18 maart a.s.
is de mogelijkheid om proef te tennissen op de twee baansoorten die uit de analyse zijn
gekomen. Daarna zal een bijzondere ALV uitgeroepen worden om de resultaten van de
onderzoeken en het investeringsvoorstel uiteen te zetten.
De renovatie van de buitenbanen staat medio 2019 gepland, dit loopt via de gemeente.
Feit is dat Canada Tenn langzaam verdwijnt. De vervanger hiervan is Gravel Plus dat
onder afschot gelegd moet worden. De gemeente geeft er de voorkeur aan deze
renovatie kostenneutraal uit te voeren. De mogelijkheden hiervoor worden op een later
moment onderzocht.
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Op het gebied van duurzaamheid hebben wij de eerste resultaten van de zonnepanelen
binnen. Het verbruik is in een grafiek uiteengezet. Het financiële resultaat naar
aanleiding van de zonnepanelen is positiever uitgevallen dan vooraf verwacht. In de
business case stond de terugverdientijd op 6 jaar, maar nu is de terugverdientijd al
teruggebracht naar 4,31 jaar. Ook hebben wij steeds meer led verlichting aangebracht.
In het clubhuis en de gekleurde verlichting buiten zijn al led. Als de binnenbanen
worden gerenoveerd, willen wij gelijk led verlichting aanbrengen. Bovendien is de
gemeente bezig met een project om voor alle sportverenigingen de buitenverlichting te
vervangen voor led verlichting.
Luc heeft het verslag van de commissie Welkom toegelicht. Momenteel hebben wij 960
leden. Hij heeft het ledenbestand v.w.b. de instroom en uitstroom uiteengezet. Ook
wordt aan ledenbehoud aandacht gegeven door de commissie. De uitslag van de leden
enquete en de wensboom heeft Luc toegelicht. Op het gebied van werving hebben we
een aantal succesvolle acties gehad, zoals de Open dag, Maak kennis met tennis voor de
basisschooljeugd en de aanwezigheid op de Braderie. Momenteel hebben wij 50
dagleden en er zijn 35 aspirantleden lid geworden.
5. FINANCIEEL OVERZICHT 2016/2017 (jaarverslag 2016)
De penningmeester licht de cijfers over 2016 toe, die in het ALV verslag vermeld staan
met enkele grafieken. Te zien is dat aan de inkomstenkant de ontvangen contributie
lager is dan begroot, dit komt door de terugloop van het ledenaantal en de komst van de
dagleden. De verhuur van de banen is iets gedaald. Daar tegenover is de sponsoring
gestegen.
Aan de kostenkant is te zien dat de kosten voor het baanonderhoud zijn gestegen. Dit
komt omdat BHS groot onderhoud van de binnenbanen heeft moeten uitvoeren en
doordat de binnenbanen steeds ouder worden is er meer Canada Tenn nodig geweest.
De heaters in de hal zijn gerepareerd en er is een nieuwe gasmeter geïnstalleerd om een
beter inzicht in het gasverbruik in de hal te krijgen. De afschrijving van het gebouw is
iets gestegen, dit geldt ook voor de huur van de buitenbanen, welke wij van de gemeente
huren. De nutsvoorzieningen zijn gedaald door de komst van de zonnepanelen en met de
verzekeringen zijn wij overgestapt naar een andere verzekeraar, wat de
verzekeringskosten heeft doen dalen. De kosten van de marketing/communicatie
betreffen de huldigingen van Kiki Bertens, Suzan Lamens en Anouk Koevermans. Dit
betreft ook de uitreiking van het lintje aan Jacques Thoen en de extra advertenties in de
lokale kranten t.b.v. ledenwerving.
Mees heeft ook de balans toegelicht. De conclusie is dat wij een goed jaar hebben gehad
met een klein positief resultaat, wij zijn dus een gezonde vereniging. Daarom stelt de
penningmeester voor de contributies en de verhuurtarieven van de binnenbanen gelijk
te houden.
Cees Nederveen heeft een vraag m.b.t. de lening van € 50.000 t.b.v. de zonnepanelen. Er
blijkt € 20.000 teveel geleend te zijn, hij vraagt wat er met die €20.000 gedaan wordt.
Mees legt uit dat hiermee een buffer is ingebouwd. De investering van de zonnepanelen
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vond eerder plaats dan dat de subsidie hiervoor binnen was. Cees meent dat die buffer
nu niet meer nodig is en vraagt zich af waarom er daarmee niet extra wordt afgelost.
Mees antwoordt dat dat geen optie is i.v.m. de lage rente en de buffer is nuttig om de
pieken en dalen bij de inkomsten op te vangen.
Paul Becker Hoff vraagt naar de voorzieningen van de hal. Mees legt uit dat dat bestemd
is voor groot onderhoud, zoals de dakgoten van de hal die vervangen worden.
Dave Kickken vraagt of wij verplicht te zijn de hypothecaire lening af te lossen. Mees
beaamt dit. Het betreft een 30 jarige lening waarop de bank niet graag inbreekt.
Bovendien heeft Mees een goede hypotheek rente kunnen bedingen. Dave
complimenteert Mees.
De kascontrolecommissie (in de persoon van Ben in der Maur en Roeland Borsboom)
danken allereerst de penningmeester voor de gastvrijheid en duidelijke onderbouwing.
De verklaring van de kascontrolecommissie is door Ben in der Maur voorgelezen. De
kascontrolecommissie adviseert de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur en
akkoord te geven voor het gevoerde beleid. De ledenvergadering stemt mede op grond
hiervan in met de decharge-verlening aan de penningmeester.
Ben in der Maur was dit jaar voor het tweede jaar lid van de kascontrolecommissie, om
die reden zal hij de commissie verlaten. Roeland Borsboom wordt volgend jaar
vergezeld door de eerste reserve, te weten Wim Wellens. Hierdoor schuift Mickel
Ouweneel naar de eerste reserve plek en stemt Dave Kickken in met innemen van de
tweede reserveplaats.
6. BESTUUR
De voorzitter meldt dat Michelle Bertens heeft aangegeven na vele jaren
Jeugdcommissie en bestuurslid haar plek te willen afstaan aan een ander. Zij heeft veel
betekend voor de jeugd. Haar opvolgster is gevonden in de persoon van Liselore
Groeneveld, die wordt bijgestaan door Jan Bart van de Graaf.
Ron Twaalfhoven is herkiesbaar als voorzitter. Er hebben zich geen andere kandidaten
gemeld. De vergadering gaat akkoord met het aanblijven van Ron als voorzitter.
Ron zet uiteen dat het bestuur heeft gesproken over het terugbrengen van het bestuur
van 9 bestuursleden naar 7 bestuursleden met als reden het vergaderen efficiënter te
maken en de slagkracht en besluitvorming te verbeteren. Daarom is besloten geen
bestuurslid meer te hebben voor de halcommissie. Annelien en Robin hebben wel
aangegeven hun werkzaamheden voor de hal te blijven voortzetten.
Daarnaast vindt er een verschuiving plaats; Bo Smeding wil graag als vrijwilliger actief
blijven, maar niet meer als bestuurslid. En Albert wil zich graag gaan bezig houden met
Park en Kantinezaken. Hij zal de bestuursstoel van Bo overnemen. De commissie
Technische en Trainerszaken zoekt een nieuwe voorzitter die plaats zal nemen in het
bestuur. Tot april 2017 zal Albert verantwoordelijk blijven voor deze commissie. In
2017 zal het bestuur commissies samenvoegen om tot totaal 7 bestuursleden te komen.
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Lex Wiersema vraagt onder wiens verantwoording de hal nu gaat vallen. Ron antwoordt
dat dat v.w.b. de financiën onder de penningmeester zal vallen. Annelien en Robin
blijven wel aanspreekpunten voor de uitvoerende zaken.
BEGROTING 2017
Nu wordt overgegaan tot het bespreken en toelichten van de begroting over 2017, zoals
deze in het ALV boekje gepubliceerd zijn.
Mees licht toe dat hij een kleine daling verwacht bij de contributie inkomsten. Dit heeft
te maken met de terugloop van het aantal leden en de komst van de dagleden. De
verhuur van de hal mag beter en ook verwachten wij dat de sponsoring inkomsten
zullen verhogen.
Aan de kostenkant zullen de voorzieningen iets stijgen ondanks de komst van de
zonnepanelen. Dit is te wijten aan het feit dat de Ecotax vervalt, nu bestaat er nog maar
een subsidie.
Paul Becker Hoff vraagt waarom de kosten van de hal verhoogd worden. Mees legt uit
dat dit te maken heeft met de verhoging van de pacht die de gemeente berekent.
Dave Kickken vraagt of de bijdrage aan de KNLTB ook duurder wordt. Mees antwoordt
dat de KNLTB eigenlijk ieder jaar de bijdrage per lid wel verhoogd met ongeveer 1 euro.
Lex Wiersema heeft 3 vragen. Allereerst vraagt hij of bij de post entreegelden is
uitgegaan van het aantal nieuwe leden of van de verlaging van het entreegeld. Mees
antwoord dat hierbij is uitgegaan van het aantal nieuwe leden, hij heeft een voorzichtige
schatting gemaakt.
Vervolgens vraagt Lex waar de verhoging van de donaties/boetes vandaan komt. Mees
legt uit dat dat te maken heeft met de inkomsten van de Club van 100.
En nogmaals wil Lex graag genotuleerd hebben dat de prijs van de 10-rittenkaart is
gesteld op € 250,-.
Roeland Borsboom vraagt hoe de renovatie van de binnenbanen in de begroting is
meegenomen. Mees antwoordt dat dat niet is meegenomen, aangezien er eerst nog een
investeringsvoorstel moet komen dat in de nog uit te roepen bijzondere ALV
uiteengezet zal worden. Tijdens de informatie avond van 1 december jl. is gemeld dat wij
verwachten minder onderhoudskosten te hebben met een nieuwe baansoort binnen. Het
boekjaar loopt voor ons van 1 oktober tot 30 september, daar zit de investering van de
nieuwe binnenbanen nog niet in.
Vervolgens gaat de vergadering akkoord met deze begroting.
7. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2017
Op de lijst met de commissies, zoals weergegeven in de ALV bijlage heeft de secretaris
enkele aanpassingen ontvangen, deze worden verwerkt.
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8. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Uit de ledenenquete is gekomen dat men behoefte heeft aan de vernieuwing van het
clubhuis.
Michelle zet uiteen wat de plannen zijn v.w.b. het opknappen van het clubhuis. Het een
en ander heeft al een frisse verflaag gekregen en creatieve decoraties zijn al opgehangen.
Het meubilair zal vernieuwd worden. Bij twee verschillende partijen zijn offertes
opgevraagd en met een van beide partijen zijn wij eruit gekomen. Deze partij zal tevens
sponsor worden. Het nieuwe meubilair krijgt een industriële look. Ook accessoires zoals
lampen zullen vervangen worden. En in de hoek bij de garderobe komt een lage zithoek.
Het overkapte terras buiten wordt ook aangepakt.
Paul Becker Hoff vraagt wat de plannen voor buiten zijn. Michelle licht toe dat eerst
alleen de aankleding van de wand zal gebeuren. Enkele tafels zullen van binnen naar
buiten gaan. De ronde tafels met zwarte zware voet blijven en de stoelen blijven, maar
worden voorzien van nieuwe kussens. Paul voegt toe dat het dan wellicht handig is
enkele stoelen tussen de buitenbanen te laten staan.
Robin van der Welle vraagt welk bedrag deze investering betreft. Ron meldt dat dat
uitkomt op € 15.000, dit bedrag zal in twee delen geïnvesteerd worden en grotendeels
gefinancierd worden van de opbrengsten uit de Club van 100.
Jacqueline l’Istelle vraagt of er ook advies is ingewonnen v.w.b. verlichting. Michelle
meldt dat ook de verlichting hierin wordt meegenomen. Jacqueline merkt op om er dan
voortaan ook rekening mee te houden om de kerst- en andere versiering af te stemmen
op de nieuwe inrichting zodat het minder rommelig aandoet. Ron licht toe dat ook de
raambekleding hierin wordt meegenomen. Voor de ramen naar de hal wordt gezocht
naar een raambekleding die bij bijvoorbeeld feestjes af te sluiten is, zodat het zicht naar
de hal is afgesloten.
Verder meldt Ron dat het bestuur met zowel de tennisschool als de bar en de
groundsman geregeld contact heeft over de voortgang.
Albert is de contactpersoon voor de tennisschool en meldt dat hij gemiddeld een keer
per maand een evaluatiegesprek met hen heeft. Het contract met de school is
geactualiseerd en gemoderniseerd. Enkele leden melden moeite te hebben met de
communicatie van de tennisschool. Albert licht toe dat er steeds meer verbeterpunten
worden aangepakt, maar dat niet alles in een dag geregeld kan zijn. Als voorbeeld, de
teamindeling van de zondagteams van de voorjaarscompetitie is in tegenstelling tot
voorgaande jaren nu al rond.
Luc licht nog de uitkomsten van de wensboom toe. De communicatie commissie heeft
hiermee onderzoek gedaan naar hoe zien onze leden onze vereniging, hoe zijn wij
herkenbaar, hoe zien de leden onze vereniging graag in de toekomst e.d. Hierbij waren
veel raakvlakken met de leden enquete. Als conclusie zijn de meest voorkomende
woorden uiteengezet: gezelligheid, tennislessen, vereniging voor iedereen, actieve
vereniging en goede faciliteiten.
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9. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN
Vanuit de leden zijn geen voorstellen ontvangen.
10. RONDVRAAG
Hans Bruins meldt dat hij bij de vorige twee ALV’s met een onbestemd gevoel is
weggegaan waarbij het gevoel van een neergaande lijn overheerste, maar vanavond
heeft hij gemerkt dat die lijn op allerlei manieren mooi is omgebogen. Als leden van de
vereniging meent hij het bestuur hiermee te moeten complimenteren.
Ron bedankt hem namens het bestuur en alle 100 vrijwilligers hiervoor.
Norbert vraagt hoe de tennisschool de punten van kritiek ervaart. Er wordt veel gedaan
voor de talenten, maar niet voor de recreanten, volgens Norbert kost ons dat leden.
Albert vindt deze vraag lastig te beantwoorden. Nogmaals benadrukt hij door geregeld
contact tot het verbeteren van de genoemde punten te komen. Tot nu toe is er
onvoldoende gebeurd met de aanreikingen, maar naar de toekomst zien wij het positief
tegemoet en de KNLTB app die eraan komt biedt ook veel mogelijkheden op het gebied
van communicatie.
Paul Becker Hoff merkt op dat hij verbaasd is dat de school zich weinig aantrekt van de
kritiek.
Roeland Borsboom vraagt of er ook gekeken wordt naar de doorstroom van de leden die
via de tennisschool lid zijn geworden. Ron meldt dat er 35 aspirant leden volwaardig lid
zijn geworden van onze vereniging, dat is ook zeker een positief punt.
Ron meldt dat wij tevens bezig zijn met het uitwerken van een nieuw idee. Een
lidmaatschap waarin een nieuw jeugdlid in het eerste jaar van lidmaatschap gelijk een
pakket van tennislessen erbij krijgt. Dan kan het aspirant lidmaatschap ook verdwijnen.
Dit alles kost tijd, maar in kleine stappen gaan we vooruit.
Dave Kickken zegt dat hij op de KNLTB website gelezen heeft dat er verenigingen zijn
die elke 3 jaar hun tennislessen aanbesteden. Hij vraagt of het bestuur dit wel eens heeft
overwogen. Ron beantwoordt dit ontkennend, aangezien we nu net een verbetertraject
zijn gestart. Albert vult aan dat de kwaliteit van de tennislessen goed is en dat wij
verwachten dat een andere tennisschool effect zal hebben op ons ledenbestand.
Dave vraagt vervolgens hoe wij als vereniging willen zijn in de toekomst. Luc antwoordt
dat dit niet duidelijk uit de wensboom is gekomen. Ron vraagt zich hardop af of we ons
een ambitie willen stellen. Hij heeft met Luc de Avond van de sport in het gemeentehuis
bezocht. Daar hebben zij allerlei ideeën opgedaan om als vereniging ook
maatschappelijk bezig te zijn door bijvoorbeeld vluchtelingen te laten helpen met
vrijwilligerswerk. Toch hebben wij besloten voorlopig niet te hoge ambities te stellen,
omdat er zoveel te doen staat. We kunnen niet alles tegelijk. Ron voegt nog toe dat wij de
breedte tennis (recreatief en prestatief) in balans willen houden. Albert meldt nog dat er
steeds meer activiteiten worden ontplooid, zoals de nieuwe 8/9 competitie die wij ook
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gaan organiseren. Binnen onze vereniging zijn het IJssel Open en de zondag competitie
prestatief, de overige activiteiten zijn recreatief.
Jacqueline l’Istelle meldt dat zij door te late communicatie van de tennisschool enkele
lessen aan het begin van het winterseizoen heeft gemist. Daarbij is er door de groot
onderhoud week en de kerstvakantie drie weken geen les. Hoe is dit op te lossen? Ron
meldt dat Martin de mogelijkheid heeft om in de hal enkele weken door te gaan met
lessen geven. Albert voegt toe dat de hal totaal 26 weken beschikbaar is voor 18 lessen,
dus die extra lessen moeten gegeven kunnen worden. De groot onderhoud week is deze
keer niet tegelijk gepland met de kerstvakantie, maar dit is in de Jaargids (begin 2016) al
gecommuniceerd. Volgend jaar zal het met een nieuwe baansoort weer anders zijn.
Rene Lamens vraagt wie er verantwoordelijk is voor de communicatie op Facebook. Ron
antwoordt dat dat Margriet Bijl is. Rene wil als tip meegeven op Facebook niet om
meningen te vragen en niet op discussies in te gaan, dit kan negatief uitpakken. Luc zal
dit oppakken.
11. SLUITING
Rond 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Berkel en Rodenrijs, 28 december 2016
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT
Het afgelopen jaar stond in het teken van de nieuwe tennishal, maar ook waren er weer
gezellige en goed georganiseerde toernooien en andere evenementen op onze
vereniging. Denk hierbij o.a. aan de Open Dag en onze aanwezigheid op de braderie in
Berkel en Rodenrijs, waar wij diverse nieuwe leden hebben kunnen verwelkomen. Dat
doet mij deugd, zeker aangezien ik ook de ledenadministratie doe. Veel verenigingen
zien een uitloop van leden en ook wij hebben daar helaas mee te maken. Daarom is het
zo belangrijk om ook nieuwe leden te verwelkomen. Er wordt gewerkt aan het
uitbreiden van het KNLTB ledenadministratie systeem, zodat daarmee de contributie
ook verwerkt kan worden. Ook zal het afhangbord op termijn hieraan gekoppeld
worden en zal dit systeem gevuld gaan worden met evenementen, teams, sponsoren e.d.
en wordt deze gekoppeld aan een app voor al onze leden.
De AED herhalingscursus is weer georganiseerd. Namens de tennisschool hebben Nik
van den Berg, Tom Jensen en Sven Taal deze cursus gevolgd en namens de bar zijn dat
Bob van Steenwijk, Wilma van Steenwijk, Sylvia Spapé, Mandy Otte en Sandra
Sintnicolaas. Van de bestuursleden hebben Mees Luichies, Ron Twaalfhoven, Albert
l’Istelle, Ton Remmelzwaan, Luc Meijer, Liselore Groeneveld en ikzelf deze cursus
gevolgd. Ook de groudsman Dennis Raaphorst heeft de herhalingscursus weer met goed
gevolg afgerond. En Ineke Verkade, Merel Stift, Nadine Gobin en Ozlem Merison en
Jacqueline l’Istelle kunnen ook reanimeren en zijn vaardig met het AED apparaat, indien
nodig. Al jaren hangt het AED apparaat in onze gang, dan is het wel zo goed als er
meerdere leden zijn die kunnen reanimeren en het AED apparaat kunnen bedienen om
levens van mede-leden te redden. Het spreekt voor zich dat we liever niet echt in aktie
hoeven te komen.
Ook dit jaar wil ik graag alle vrijwilligers bedanken die hun steentje hebben bijgedragen
aan de diverse toernooien en activiteiten bij onze vereniging. Zonder deze vrijwilligers
kan onze vereniging niet bestaan. In 2018 zal de vrijwilligersavond weer plaatsvinden,
waar het nieuwe VIB lid bekend gemaakt zal worden. Nadere informatie over de
vrijwilligersavond volgt binnenkort.
Namens alle bestuursleden wens ik u allen alvast een gezond, sportief en mooi 2018 toe.
Pascalle Raaphorst
Secretaris en ledenadministratie
Berkel en Rodenrijs, 1 oktober 2017
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JAARVERSLAG SPONSOR COMMISSIE
Het afgelopen jaar was het doel voor de sponsorcommissie om na de groei van de
afgelopen jaren het opgebouwde sponsorbestand zoveel mogelijk in stand te houden.
Met een beperkte bezetting zijn we gelukkig in staat geweest om de fluctuaties in het
sponsorbestand op te vangen. Door de positieve uitstraling van onze vereniging in de
omgeving is het gelukt om wederom bestaande en nieuwe sponsors aan ons te binden.
Zoals ieder jaar hebben een aantal sponsors het afgelopen jaar andere keuzes gemaakt.
Van Dijk Verhuizingen heeft als jarenlange “telbordensponsor” een pauze ingelast, dank
voor jullie bijdrage van de afgelopen jaren! Daarnaast hebben Gildepoelier Leon vd Berg,
Nostromo, L. en A. van den Berg en Sportfondsen Lansingerland besloten om hun
sponsorbudget op andere manieren in te zetten.
Gelukkig hebben we afgelopen jaar ook een groot aantal nieuwe sponsors kunnen
verwelkomen. Moerman en de Jong Makelaars heeft de sponsoring van de telborden
overgenomen en Bonnewits Horeca heeft als leverancier van het meubilair in het
clubhuis baan 2 geadopteerd. Bever Innovations, Ned Cleaning Services en Remco
Ruimtebouw zijn door hun betrokkenheid bij de verbouw en onderhoud van onze hal
ook toegetreden tot de sponsorgroep. Als laatste heeft tevens Fysiotherapie Berkelhoek
er voor gekozen om hun naamsbekendheid onder onze leden verder te vergroten.
Door een wijziging in het sponsorbeleid bij de Rabobank werd het aflopende contract dit
jaar niet verlengd. Na het schrijven van een pitch, hebben we een plek verworven in het
“Rabo versterkt” programma. Hierdoor zijn we aansluitend in staat geweest om vanaf 1
januari 2018 weer een nieuw sponsorcontract voor de komende 2 jaar af te sluiten.
Onze nieuwe hal is kleurrijker geworden na de verbouwing, waarbij ook de wanden
“behangen” zijn met een groot aantal nieuwe reclameborden. Daarnaast hebben veel van
onze sponsors een plekje op het TV scherm in ons clubhuis. Om dit nog beter zichtbaar
te maken heeft Expert Berkel en Rodenrijs een megascherm gesponsord; waarvoor
dank!
De Jaargids was weer een mooi uithangbord voor onze adverteerders en De Vrienden
van Berkenrode groeien met hele kleine baby stapjes. Voor slechts Euro 100,- per jaar
(met fiscale mogelijkheden) kun je jezelf, je team of je vriend(inn)enclub onsterfelijk
maken op het grote bord. Er is plaats op het bord voor 100 leden; dus ben je het nog
vergeten, meld je gerust aan!
Het aantal sponsoren is per saldo gestabiliseerd en de jaarlijkse bijdrage van ca.
€ 35.000,- weerspiegelt dit. En zoals elk jaar; als ATV Berkenrode lid denk je uiteraard
bij aankopen als eerste aan diegenen die ertoe bijdragen dat de contributie op hetzelfde
peil kan blijven.
Namens de Sponsorcommissie,
Ton Remmelzwaan
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE
Afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
Sociale activiteiten:
• Openings- en kennismakingsweekend Junioren
• Vitrona Openingsweekend Senioren
• Emmeren (di)
• Racketochtend (do)
• Vuttersochtend (vr)
• Zondagochtend instuif
• 1-daags Ouder-Kind toernooi
Competities:
• Voorjaarscompetitie (senioren en junioren)
• World Tour
• Laddermix
• Interne competitie
• Herfstcompetitie (senioren en junioren)
Toernooien:
• Muller & Co Senioren clubkampioenschappen
• Junioren Clubkampioenschappen
• Ijssel Open
• Oliebollentoernooi (2016)
Naast alle competitieve activiteiten zoals de competities die door de KNLTB
georganiseerd worden, het IJssel Open en de clubkampioenschappen (junioren en
senioren), zijn het afgelopen jaar voldoende sociale activiteiten georganiseerd. Iedere
activiteit met een andere insteek. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de
emmeravonden, de laddercompetitie en de racketochtenden. Afgelopen jaar heeft de
commissie Welkom de zondagochtend instuif georganiseerd. Ook in 2017 waren deze
ochtenden weer een succes. Om uit te lichten dit jaar was het “Ouder en Kind toernooi”,
waar vele inschrijvingen voor waren en er leuke wedstrijden zijn gespeeld. Het
hoofddoel is om het tennissen op ATV Berkenrode voor alle leeftijden aantrekkelijk te
houden en nieuwe leden te werven en deze vervolgens direct te koppelen aan mede
clubgenoten.
De Muller & Co clubkampioenschappen voor de senioren is dit jaar weer in week 35
georganiseerd. Helaas viel het weer gedurende de week iets tegen. Echter kon het
toernooi met een Italiaanse avond op de vrijdag en mooi weer in het weekend goed
worden afgesloten. Het doel is om de clubkampioenschappen voor de senioren nog meer
op de kaart te gaan zetten en dat in 2018 het een nog grote succes kan gaan worden.
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Voor de junioren zijn de clubkampioenschappen georganiseerd in week 28. In
verschillende leeftijdscategorieën is er gestreden om de 1e plek. Ook dit toernooi is goed
verlopen en zal volgend jaar weer georganiseerd worden.

Voorjaarscompetitie:
ATV Berkenrode was ook dit jaar weer op alle niveaus en leeftijdscategorieën
vertegenwoordigd en ook dit jaar hebben de teams in de regio gestreden
kampioenschap af te dwingen. Uiteindelijk zijn er in totaal 8 teams kampioen geworden,
5 teams op de zaterdag en 3 teams op de zondag. Dit is een erg goede prestatie,
nogmaals gefeliciteerd voor alle kampioenen!
De teams zijn dit jaar op 12 juni tijdens de speciaal georganiseerde “Kampioensavond”
gehuldigd. Dit was ook dit jaar een succes. De kampioenen waren aanwezig om de
felicitaties en bloemen in ontvangst te nemen.
De kampioenen van de voorjaarscompetitie 2017:

De KNLTB heeft voor de wedstrijden die gespeeld worden in de voorjaarscompetitie van
2018 nieuwe regels vastgesteld. De senioren dienen als 3e set altijd een
supertiebreak(tot 10 punten, met 2 punten verschil) te spelen.
Herfstcompetitie:
De herfstcompetitie is op dit moment vol aan de gang. Het slechte weer zorgde de
afgelopen weken wel voor een aantal afgelaste dagen. Dit mag echter de pret niet
drukken en we hopen om zo veel mogelijk teams aan het einde van de competitie te
kunnen huldigen tijdens de “Kampioensavond”. In totaal nemen er 20 senioren teams (3
meer dan afgelopen jaar) en 7 junioren teams deel aan de herfstcompetitie.
Tijdens deze competitie is er een test gestart met compact spelen dat gepromoot wordt
vanuit de KNLTB. Het doel hiervan is om de competitie dagen in te korten zodat meer
clubleden overgaan tot het spelen van competitie. Uit evaluaties en enquêtes die de
14
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KNLTB heeft uitgevoerd onder speler en VCL’ers, kwam naar voren dat de meningen
over het compact spelen verdeeld zijn. Hierdoor heeft de KNLTB gekozen om tijdens de
voorjaarscompetitie niet compact te spelen maar verkort (3e set supertiebreak).
Het organiseren en uitvoeren van alle activiteiten die gedurende het hele jaar
plaatsvinden wordt allemaal gedaan door de vele vrijwilligers en commissies. Zonder
deze personen zijn al deze activiteiten niet mogelijk om dit allemaal te organiseren voor
al onze clubleden. Mijn dank gaat daarom ook speciaal uit naar alle vrijwilligers die zich
met veel enthousiasme inzetten.
Namens de technische commissie,
Sebastian Pietrzak
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JAARVERSLAG JEUGD COMMISSIE
Het eerste jaar met een nieuwe voorzitter zit erop. Dankzij het goede werk van Michelle
Bes-Bertens in de voorgaande jaren, verliep de overgang vrij soepel en konden veel
evenementen als vanouds doorgang vinden.
De voorjaarscompetitie was dit jaar echter gelijk wel een uitdaging. Waar vroeger veel
jeugd op woensdagmiddag speelde, is er door de KNLTB voor gekozen om vanaf 2017
alle jeugdcategorieën naar de zondag te verplaatsen: rood, oranje, groen en geel! Dit
resulteerde in een gezellige drukte op het park tijdens de speelzondagen. Het was lastig
om alle spelers van de jeugd en senioren zó in te plannen dat er genoeg banen waren en
de wachttijden niet te lang werden. Maar gelukkig hadden we voor groen de beschikking
over de binnenbanen, zodat we geen enkel team uit hoefden te sluiten van deelname aan
de competitie. Net als voorgaande jaren was de competitie ook bij de jeugd populair: 14
teams hebben deelgenomen (7 geel, 5 groen en 2 teams voor de World Tour van rood en
oranje). Van deze teams zijn er 3 kampioen geworden, een mooi resultaat!
Het stickertennis op de vrijdagmiddagen tot aan de zomervakantie werd minder goed
bezocht dan andere jaren. Reden daarvoor kan zijn geweest dat er meer
vrijdagmiddagen uitvielen dan gewoonlijk door feestdagen en schoolvakanties. Hierdoor
viel de regelmaat weg. Ook al nam de animo af, we blijven er in 2018 toch mee doorgaan.
Wellicht in een iets andere vorm door bijvoorbeeld ook een paar keer introducees mee
te laten nemen.
Na de voorjaarscompetitie werden de Clubkampioenschappen gespeeld in de week van
12 juni. Net als andere jaren was het aantal inschrijvingen weer niet zo groot, maar de
kinderen die wél meededen, deden dat vol overgave! Dit betrof grotendeels de ‘groene’
groep, dus de kinderen in de leeftijd van (grofweg) 8 tot 12 jaar. Zo’n 30 kinderen die
allemaal fanatiek tennissen en onderling ook veel plezier hebben. Leuk om te zien en
leuk om je daar dan als jeugdcommissie voor in te zetten!
De rest van juni, juli en augustus stond in het teken van het spelen van open toernooien.
Ons eigen open toernooi stond gepland in week 5 van de zomervakantie (in de week van
5 augustus). Geen ideale week, maar we hebben vorig jaar lang gesproken over andere
weken en het blijkt dat er iedere week wel wat is. Concurrentie van toernooien in de
regio spelen een rol (waardoor de KNLTB ook niet zomaar elke willekeurige week
toestaat) of er is concurrentie van schoolactiviteiten (afsluitende kampen of juist
introductiekampen aan het begin van het schooljaar) danwel concurrentie van andere
sporten (zoals zomertoernooien bij voetbal, selectietrainingen bij hockey). Enfin,
gelukkig had een groep van 40 kinderen zin en tijd om naar Berkenrode te komen in de
een-na-laatste week van de zomervakantie. Ook hier was groen weer in groten getale
aanwezig. Gelukkig zat het weer mee en konden alle wedstrijden gewoon gespeeld
worden op de buitenbanen. Ondanks het kleine aantal inschrijvingen is besloten om
voor komende jaren toch deze week aan te houden: we zullen moeten werken aan meer
bekendheid van het toernooi en daarmee hopen elk jaar meer deelnemers te trekken.
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Geopperd werd nog om er een JRT* toernooi van te maken, maar gelet op het aantal
vrijwilligers en de extra organisatie die zo’n toernooi vergt, is dat nog een stapje te ver.
September en oktober waren de maanden van de najaarscompetitie. Net als in het
voorjaar deden hier weer 14 teams aan mee. De najaarscompetitie werd feestelijk
afgesloten op zaterdag 4 november door met de jeugd te gaan zwemmen in de Windas
en daarna te eten in het clubhuis van ATVB.
Om het wedstrijdritme te behouden, wordt er in de wintermaanden om de week op
zondag in de hal ook weer getennist. Hier doen 40 kinderen aan mee. Een grote groep
van geel en groen en een kleinere van rood en oranje. Onderling spelen ze wat
wedstrijdjes tegen elkaar.
Op 26 november zal Sinterklaas weer op de club komen en in de tweede week van de
kerstvakantie hopen we op een groot aantal deelnemers voor het Oliebollentoernooi.
Tot zover het afgelopen seizoen. Ik ervaar de jeugdcommissie als een enthousiaste groep
mensen, die veel tijd steekt in de verschillende evenementen gedurende het jaar. En dat
is nodig. De jeugd heeft immers de toekomst. We werken daarom ondertussen met z’n
allen alweer aan het volgende seizoen. We focussen ons op het zoveel mogelijk ‘gewoon
leuk tennissen’ voor alle jeugdleden, en daarnaast zullen we gaan bedenken welke
nieuwe (tennis)activiteiten zouden kunnen aanslaan.
Namens de Jeugdcommissie,

Liselore Groeneveld
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JAARVERSLAG PARK- EN KANTINEZAKEN
In 2017 stonden drie grote veranderingen op de agenda: het vervangen van de
binnenbanen, het plaatsen van ledverlichting in de hal en het vervangen van het
meubilair van het clubhuis. Allemaal door en met een vrijwilligersteam, hartelijk dank
daarvoor.
Het park bestaat inmiddels 13 jaar (oplevering 2004) en de buitenbanen en
binnenbanen lopen op hun eind. Voor renovatie van de buitenbanen zijn we afhankelijk
van de gemeente (normale afschrijving is 12 jaar) en deze zullen naar verwachting in
2019 of 2020 op kosten van de gemeente gerenoveerd moeten worden. De binnenbanen
zijn echter eigendom van ATV Berkenrode. In verband met de hoge onderhoudskosten
en afnemende kwaliteit (onderhoud van de binnenbanen viel niet meer te combineren
met de bezettingsgraad van de binnenbanen) zijn de binnenbanen vervangen. Na e.e.a.
uitvoerig getest te hebben, en na goedkeuring van het investeringsvoorstel tijdens een
bijzondere Algemene Ledenvergadering, zijn de Canada Tenn binnenbanen vervangen
door HardCourt banen van het type Plexipave (ondergrond Australian Open). De hal is
schoongemaakt en de gasontladingslampen zijn vervangen door ledverlichting. De
realisatie van de nieuwe binnenbanen en plaatsing ledverlichting is conform planning en
budget opgeleverd.
De binnenbanen vergen inmiddels veel minder onderhoud. Gemiddeld zal onze
Groundsman nog maar 6 uur per week nodig hebben voor het vegen (veeg-zuigen) van
de binnenbanen. Met Nedcleaning Services, het bedrijf dat verantwoordelijk is geweest
voor het schoonmaken van de hal, is een sponsor contract gesloten waarbij Nedcleaning
Services als tegenprestatie, eenmaal per maand de hal zal schrob-zuigen (met water).
De aankleding van het clubhuis en het bijbehorende meubilair is sinds de opening van
het nieuwe park (met een paar kleine verbeteringen en aanpassingen) ongewijzigd
gebleven. Michelle Bertens en Mandy Otte hebben afgelopen jaar het clubhuis met veel
energie een nieuwe boost gegeven. Michelle is begonnen met het aankleden van de
kantine door nieuwe kussens voor de stoelen buiten te bestellen, her en der leuke en
nostalgische tennisattributen op te hangen, het gehele clubhuis te voorzien van frisse
kleuren en nieuwe krijtborden voor de prijzen van de horeca op te hangen. Daarnaast is,
in nauwe samenwerking met Mandy, nieuw meubilair aangeschaft. Michelle en Mandy
hebben hiervoor De Berkelaar en Bonnewits benaderd. Uiteindelijk bleek Bonnewits het
meest interessante voorstel te hebben uitgewerkt voor nieuw meubilair waarbij gelet
werd op mooi maar tegelijkertijd ook robuust en slijtvast meubilair.
De buitenbanen vergen veel onderhoud. Hierbij moet gedacht worden aan onderhoud
om de buitensproeiers draaiende te houden en extra onderhoud omdat de bouten en
draadeind inmiddels zijn gaan roesten en vervangen moeten worden. Daarnaast was het
een jaar van uitersten: het voorjaar kende redelijk veel nachtvorsten hetgeen invloed
had op het zomerklaar maken van de buitenbanen; daarna volgde een droog en zonnig
voorjaar waardoor de sproeiers overuren moesten draaiden; de zomer en herfst waren
de natste ooit gemeten en daar hebben we allemaal last van gehad.
18

ALV Bijlage 2017

Verder zijn de volgende zaken opgepakt:
• het vervangen van de dakgoten van de hal (deze waren poreus geworden).
• reparatie aan de koelvriescombinatie
• het vervangen van onderdelen van de ketels in de tennishal
• het grondig schoonmaken van de ketels in de tennishal
• het verhelpen van kleinere lekkages
• het verhelpen van een grote rioolverstopping
Last but not least zijn een aantal tarieven van de bar verhoogd. Dit nadat de prijzen
meerdere jaren gelijk zijn gebleven terwijl de kosten wel omhoog zijn gegaan.
Namens de Commissie Park- en Kantinezaken,

Albert l’Istelle
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JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE
Gedurende het tennisseizoen wordt er bijna elke dag wel op de een of andere manier
met de leden gecommuniceerd. Via nieuwsbrieven, mails, de website, sociale media,
noem maar op. De commissie probeert die communicatie zo goed mogelijk te faciliteren
en te ondersteunen.
Vóór de start van het tennisseizoen ontvingen alle leden de Jaargids. Het was de vijfde
alweer! Ook dit jaar hadden we er, met de nodige inspanning, weer een prachtig
naslagwerk van gemaakt, boordevol met informatie over de vereniging, de vele
tennisactiviteiten, de jeugd, de tennislessen, het clubhuis, het bestuur en de commissies.
De gids onderging een grote metamorfose en werd daardoor nog leesbaarder. En waren
er leuke, herkenbare quotes opgenomen van onze leden zelf. Naast de vele positieve
reacties van de leden, kregen we ook van onze sponsoren en zelfs van mensen buiten de
vereniging veel complimenten.
Naast de Jaargids werd onze website veel geraadpleegd voor actuele informatie.
Trouwens, ook door niet-leden! De actualiteit van de informatie over (tennis-)
evenementen, gebeurtenissen op het park, etc. is weer wat verbeterd. Ook zijn er wat
kleine aanpassingen doorgevoerd. Voor hen die lid willen worden van ATV Berkenrode
is er een duidelijke button op de hoofdpagina gezet, die je naar het inschrijfformulier
brengt. Verder kan je sinds kort via de website een baan reserveren in de hal op de vrije
uren. Super handig, want je kan ook direct via i-Deal de baan afrekenen. De commissies
kunnen zelf hun informatie op de website plaatsen, onderhouden en weer opschonen.
Een aantal sponsoren is, in een leuk geschreven interview op de website, extra in het
zonnetje gezet.
Via de sociale media en dan met name Facebook werden ook allerlei berichten geplaatst,
gedeeld en ge-liked, zoals bijvoorbeeld van de KNLTB. Voor de jeugd is dit seizoen een
experimentje met Instagram opgestart, maar daarvan zijn vooralsnog geen concrete
resultaten bekend.
De nieuwe KNLTB.club-app laat nog even op zich wachten. De onderliggende systemen
worden nog door de KNLTB ingericht en er worden nog functionaliteiten, zoals een
online afhangbord toegevoegd.
Tenslotte hebben we v.w.b. de ‘gedrukte communicatie’ weer regelmatig van ons laten
horen, met name in de Heraut. Gedurende het jaar hebben we redactionele stukjes,
meestal met een foto, laten plaatsen over diverse toernooien en evenementen, zoals de
opening van onze gerenoveerde hal door wethouder Jeroen Heuvelink. In dezelfde editie
is daarbij een advertentie geplaatst, om vrije baanhuur in de hal te promoten. Verder
hebben we ook dit jaar aan het begin van het seizoen een advertentie in de Heraut laten
plaatsen, om de werving van nieuwe leden te ondersteunen.
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Iedereen die een bijdrage heeft geleverd en dat zijn er zeer velen bedankt. En de
commissieleden natuurlijk extra dank voor jullie inzet en grote betrokkenheid.
Namens de communicatie commissie,
Luc Meijer
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JAARVERSLAG WELKOM COMMISSIE
De commissie houdt zich bezig met ledenbehoud en ledenwerving. Voorop staat
‘natuurlijk’ om het onze leden naar hun zin te maken, ook om daarmee de
spreekwoordelijke achterdeur dicht te houden. De uitstroom van leden proberen we te
beperken, maar dat lukt niet altijd (bij blessure, verhuizing, studeren, etc). Daarom zijn
er activiteiten nodig voor het werven van nieuwe leden. Het ledenaantal is dit jaar netto
met 7 leden gestegen naar 970, waarvan 208 jeugdleden. We willen en kunnen dus nog
wel wat groeien.
Een voorbeeld van ledenbehoud, is dat we onze -vooral nieuwe- leden actief betrekken
bij de vele (sportieve) evenementen die worden georganiseerd. We koppelen eenlingen,
ik noem ze bewust geen singles, aan bestaande groepjes of teams. WELKOM weet voor
elk lid wel een geschikte tennispartner te vinden en voor elke zieke speler of incompleet
team een geschikte invaller. Er zijn vele gezellige teams gevormd, waaruit ook weer
leuke vriendschappen zijn ontstaan. We vertrouwen er op dat onze leden, dus jullie, ook
openstaan voor het opnemen van de nieuwe leden, zodat ze zich snel thuis voelen bij de
club!
Bij beleidsvorming kijken we ook naar de belangen van onze leden. Hoewel we dit jaar
geen enquête of ‘wensboom’-onderzoek hebben gedaan, luisteren we met veel
belangstelling naar onze leden. Een aantal leden denkt met ons mee over de
ontwikkelingen van onze club. Soms moeten we concessies doen voor het algemeen
belang en kan een beslissing lastig zijn voor een aantal leden. Uiteindelijk maakt het
bestuur keuzes om een gezonde vereniging te blijven.
Het aantal vertrekkende leden was met ruim 100 vrij hoog, maar bij ATVB gelukkig toch
minder dan regionaal en landelijk. Onze wervingsactiviteiten voor het aantrekken van
nieuwe leden blijven evenwel noodzakelijk. Met de Open Dag hebben we dit jaar ruim
tien nieuwe leden aangetrokken. Ook met andere wervingsacties gedurende het jaar, via
advertentie, flyeren, een braderie etc., hebben we vele nieuwe leden geworven. Al die
nieuwe leden zijn/worden half maart uitgenodigd op een voorlichtingsavond. We heten
hen van harte welkom op onze club!
Ook via de actie “Leden werven leden” hebben zich nieuwe leden aangemeld. Dit jaar
hebben we deze actie geïntroduceerd, waarbij leden een tegoedbon ontvangen als ze een
nieuw lid aanbrengen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meeste nieuwe leden van
verenigingen via de bestaande leden worden geïntroduceerd. We hopen daarom dat nog
meer leden een vriend, kennis of buurman overtuigen om lid te worden van onze actieve
en gezellige tennisvereniging!
Afgelopen jaar heeft het bestuur besloten dat aspirant-leden ook direct volwaardig lid
moeten worden van ATVB. Een belangrijk argument is dat deze groep dan ook
betrokken wordt bij het reilen en zeilen van onze vereniging. Daarnaast kunnen ze dan
ook vrij tennissen en meedoen met de vele tennisactiviteiten van de club, zoals het
emmeren en de (KNLTB-)competities en toernooien.
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Tenslotte heeft de vereniging voor de jeugd een voordelig combi-lidmaatschap
geïntroduceerd. Lagere contributie voor het eerste jaar, in combinatie met korting op de
lessen van tennisschool de Brug. Een mooi introductieaanbod voor de jeugd om kennis
te maken met tennis.
Iedereen die heeft bijgedragen aan de doelstellingen van de WELKOMcie, in het
bijzonder de teamleden zelf, hartelijk dank voor jullie inzet!

Namens de Welkom commissie,
Luc Meijer
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OVERZ ICHT INKOM STEN EN UITGAVEN 2017 EN BEGROTING 2018 ATVB

INKOMSTEN

WERKELIJK
2016
147.248,00

Entreegelden

1.375,00

Donaties/boetes

1.600,00
385,00

BEGROTING

WERKELIJK

BEGROTING

145.000,00

2017
144.817,00

151.500,00

1.200,00

2.375,00

2.200,00

2.500,00

2.500,00

250,00

1.400,00
256,00

49,21

50,00

40,61

50,00

Pacht/verhuur

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Sponsor jeugd

2.500,00

2.500,00

1.500,00

1.500,00

32.769,92

35.000,00

30.054,29

30.000,00

190.427,13

191.000,00

184.942,90

192.500,00

WERKELIJK

BEGROTING

WERKELIJK

BEGROTING

2016

2017

2017

2018

Contributies

Introducees
Rente

Overige sponsors
Totaal:

UITGAVEN
Onderhoud banen
Afschr.inventaris
Huur banen

2017

2018

250,00

35.982,68

36.500,00

35.155,34

7.000,00

7.000,00

7.500,00

36.500,00
7.500,00

53.860,87

56.000,00

56.596,20

60.000,00

Kosten clubhuis

4.432,14

7.000,00

3.741,92

5.000,00

Nutsvoorzieningen

9.892,82

12.500,00

9.074,81

9.500,00

Verzekeringen

3.554,32

4.000,00

3.665,30

4.000,00

K.N.L.T.B.

16.998,43

15.500,00

17.779,18

16.500,00

Jeugdvorming/training

16.991,78

15.000,00

15.805,04

15.500,00

Competitie/toernooien

15.625,10

13.000,00

13.607,05

14.000,00

Administratiekosten

1.507,46

2.000,00

1.356,88

2.000,00

Druk/bezorgkosten BP

3.880,20

3.500,00

3.124,29

3.500,00

Div/schoonmaak clubhuis

8.420,67

9.000,00

9.461,01

9.000,00

Bijeenkomsten/reclame

8.985,60

7.000,00

6.609,54

6.500,00

Verg.vrijwilligers

2.400,00

3.000,00

6.620,05

3.000,00

saldo (-/- = negatief)
Totaal:

895,06

0,00

-5.153,71

0,00

190.427,13

191.000,00

184.942,90

192.500,00
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OVERZICHT INKOM STEN EN UITGAVEN 2017 EN BEGROTING 2018 BBT

INKOMSTEN.

WERKELIJK
2016

Verhuur banen

BEGROTING
2017

WERKELIJK
2017

BEGROTING
2018

136.157,62

137.000,00

133.497,53

136.000,00

Sponsering banen

1.200,00

1.600,00

1.900,00

1.600,00

Overige inkomsten

134,38

150,00

121,00

150,00

137.492,00

138.750,00

135.518,53

137.750,00

Totaal:

UITGAVEN

WERKELIJK

BEGROTING

WERKELIJK

2017

Rente

11.694,02

10.500,00

9.977,07

13.000,00

Afschrijving gebouwen

40.000,00

42.500,00

42.500,00

62.500,00

Kleine aanschaffingen

236,60

750,00

1.140,05

750,00

OZB

7.278,81

7.500,00

7.059,75

7.500,00

Riool/reinigingsrecht

1.617,97

2.500,00

1.332,76

2.000,00

Verzekeringen

3.554,31

4.000,00

3.630,19

4.000,00

13.032,93

13.000,00

9.549,08

5.000,00

Gas

8.103,58

9.000,00

9.352,65

8.000,00

Water

1.745,20

1.750,00

1.334,71

750,00

Electra

Telefoon

2017

BEGROTING

2016

2018

770,42

750,00

953,16

750,00

39.203,85

38.500,00

38.540,68

25.500,00

Res.onderhoud hal

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

Beheer/administratie

1.460,41

1.500,00

2.293,94

1.500,00
0,00

Onderh./schoonm. Hal

diverse kosten
Voordelig saldo
Totaal:

0,00

0,00

0,00

2.293,90

0,00

1.354,49

0,00

137.492,00

138.750,00

135.518,53

137.750,00
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Hal
Inrichting hal
Afschrijving hal

700.000,00 Algemene reserve ATVB

286.815,23

91.952,38 Algemene reserve BBT

53.879,91

-377.500,00

Clubhuis

212.836,32 Voorziening onderhoud hal

Inrichting clubhuis

64.276,99

Verlichting/baanmateriaal

36.491,81 Hypothecaire lening

Afschrijving clubhuis/verl

Nog te vorderen ATVB
Te vord. Omzetbelasting

286.250,00

-63.000,00 10 jarige lening

42.500,00

2.691,38 Afl. verpl hypotheek
Afl. verpl 10 jarige
75,67 lening
Nog te bet. 2016
ATVB

37.500,00
5.000,00
15.230,73

Vooruitontvangsten hal
Spaarrekening ATVB

114.000,00

Saldo bankrek. ATVB

9.102,37

Saldo girorek. ATVB

7.390,29

Saldo bankrek. Baanpraat
Saldo bankrek. BBT

Totaal:

12.499,41

60.346,38

434,69
1.269,76

800.021,66

Algemene reserve 1-1-2016 ATVB

Totaal:

800.021,66
285.920,17

Voordelig saldo 2016

895,06
286.815,23

Algemene reserve 1-1-2016 BBT

51.586,01

Voordelig saldo 2016

2.293,90
53.879,91
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

Hal

700.000,00 Algemene reserve ATVB

Inrichting hal

55.234,40

Afschrijving hal

272.235,48 Algemene reserve BBT
420.000,00

Clubhuis

212.836,32 Voorziening onderhoud hal

13.789,41

Inrichting clubhuis

87.969,99

Verlichting/baanmateriaal

36.491,81 Hypothecaire lening

Afschrijving clubhuis/verl

281.661,52

248.750,00

-70.500,00 10 jarige lening

37.500,00

10 jarige lening hal
Nog te vorderen ATVB

180.000,00

9.967,60 Afl. verpl hypotheek
Afl. verpl 10 jarige
40.000,56 lening
Afl. verpl 10 jarige
lening hal

Te vord. Omzetbelasting

Spaarrekening ATVB

60.000,00

Saldo bankrek. ATVB

7.479,60

Saldo girorek. ATVB

3.148,40

Saldo bankrek. Baanpraat
Saldo bankrek. BBT

37.500,00
5.000,00
20.000,00

Nog te bet. 2017 ATVB

19.314,23

Vooruitontvangsten hal

48.080,02

372,61
6.827,21

Totaal:

946.829,58

Totaal:

Algemene reserve 1-1-2017 ATVB

946.829,58
286.815,23

Nadelig saldo 2017

-5.153,71
281.661,52

Algemene reserve 1-1-2017 BBT

53.879,91

Voordelig saldo 2017

1.354,49
55.234,40
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TOELICHTING BIJ FINANCIEEL VERSLAG
Algemeen
Het afgelopen financiële jaar is afgesloten met een nadelig saldo van € 3.799 (vorig jaar €
3.189 voordelig). Dit bedrag is in mindering gebracht op de algemene reserve, welke
hierdoor gedaald is van € 340.995 naar € 336.896.
Inkomsten en uitgaven 2017 ATVB
De inkomsten over 2017 zijn € 6.057 lager ten opzichte van de begroting 2017 (en € 5.484
lager dan werkelijk 2016). Dit is met name veroorzaakt door de daling in het de
sponsorinkomsten. Het aantal sponsoren dat nieuw verworven is bleek niet voldoende te
zijn om de opgezegde sponsorcontracten te compenseren. Tevens heeft de Rabobank haar
sponsorbeleid aangepast, hetgeen in 2017geen financiële bijdrage meer heeft opgeleverd.
Daarnaast zijn de contributie inkomsten met € 2.431 teruggelopen. De opzeggingen per
begin van het jaar 2017 zijn gedurende 2017 overtroffen door het nieuwe aantal
aanmeldingen. Hierdoor is het aantal leden per eind oktober toegenomen naar 970 leden
(vorig jaar oktober 960 leden), mede door de introductie van het combi-lidmaatschap voor
nieuwe leden.
De totale uitgaven in 2017 zijn € 903 lager dan begroot. Ten opzichte van de begroting zijn
er minder kosten gemaakt voor het onderhoud aan het clubhuis. De kosten voor elektriciteit
zijn verder gedaald door de halverwege 2016 geplaatste zonnepanelen. Opvallend is de
stijging in de kosten voor de vrijwilligers. Hierin ligt besloten de succesvolle
vrijwilligersavond met Jacco Eltingh & Martin Verkerk.
.
Uiteindelijk bleken de totale inkomsten en uitgaven van ATVB over 2017 uit te komen op
een negatief saldo van € 5.154 (vorig jaar positief saldo van € 895)
Inkomsten en uitgaven 2017 tennishal BBT
De inkomsten voor de hal zijn gedaald van € 137.492 naar € 135.519. De bezetting is licht
achteruitgegaan. Dit betreft met name de daluren.
De kosten zijn lager dan begroot, hetgeen met name is veroorzaakt door een gunstigere rente
op onze hypotheeklening en de daling in de kosten voor elektra (het 1e volle jaar van de
opbrengst van de zonnepanelen en de SDE+ subsidie).
Per saldo werd voor de tennishal een voordelig saldo gerealiseerd van € 1.354 (vorig jaar
2.293)
Balans per 31 december 2017 ATVB en BBT
De verhouding eigen vermogen (algemene reserve) / totaal vermogen is gedaald van 42,6%
naar 35,6%. Dit is met name het gevolg van de nieuwe 10 jarige lening van in totaal €
200.000 voor de renovatie van de hal. De rente op deze 10 jarige lening is voor 5 jaar
vastgezet op 2,35%
De hypotheekschuld is afgelopen jaar wederom met € 37.500 door middel van maandelijkse
aflossingen gedaald. De rente bedraagt 2,8% sinds 1 mei 2017. De lening voor de
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zonnepanelen van oorspronkelijk 50.000 bedraagt per jaareinde 42.500. De rente bedraagt
circa 2,7%
Gedurende het boekjaar is voor een bruto bedrag van € 190.371 geboekt m.b.t. de renovatie
van de hal. We verwachten nog een slottermijn van circa € 19.439. Hierop is een subsidie
ontvangen van € 10.088. In totaliteit is de investering in de hal hiermee uitgekomen op €
199.722 (op een begroting van € 200.000). Daarnaast is er voor een bedrag van 20.841
geïnvesteerd in nieuw meubilair in het clubhuis en voor € 2.852 in de vervanging van de
koelcel in de keuken.
In 2017 zijn de dakgoten van de hal gedeeltelijk vervangen. Hieraan is een bedrag van €
5.210 besteed. Deze vervanging is ten laste gekomen van de voorziening onderhoud hal.
De post nog te betalen ATV Berkenrode bestaat o.a. uit nog te betalen kosten voor de
afrekening van de nutsvoorzieningen, de afrekening voor de KNLTB bijdrage 2017, de
KNLTB inschrijvingskosten voor de najaarscompetitie 2017 en de verzekeringen over het 4e
kwartaal 2017. De nog te betalen bedragen BBT bestaan volledig uit vooruitbetaalde
baanhuur 2017/2018.
De nog te vorderen bedragen bestaan met name uit de gefactureerde sponsorgelden die nog
niet ontvangen zijn. Naar aanleiding van de investeringen in de hal verwachten we nog een
BTW teruggave van € 40.001.
De liquide middelen zijn gedaald met € 54.369 t.o.v. vorig jaar tot € 77.828, hetgeen met
name veroorzaakt is doordat de huur van de hal later gefactureerd is, alsmede de
voorfinanciering van de BTW op de investeringen in de hal. De vereniging heeft voldoende
middelen om aan haar lopende verplichtingen te kunnen voldoen.
Begroting 2018 ATVB en BBT
De in de begroting opgenomen uitgaven voor 2018 worden voor ATVB circa 4.000 hoger dan
de werkelijk kosten in 2017. Dit is onder invloed van de verwachte stijging in de pacht,
zijnde de verwachte stijging van het btw tarief (van 6% naar 9%), die wij niet geheel kunnen
terugvorderen, alsmede de reguliere jaarlijkse huurverhoging. Tevens verwachten we een
lichte stijging van alle overige kosten, waardoor een contributie verhoging sinds vele jaren
noodzakelijk geacht wordt. De begrote inkomsten zullen hierdoor in totaal met circa € 9.000
stijgen tot € 192.500 ten opzichte van vorig jaar.
Voor BBT zijn de begrote inkomsten en uitgaven 2018 gelijk aan de begroting van 2017. De
samenstelling van de kosten is wel gewijzigd. We dienen door de investeringen in de hal
jaarlijks voor € 20.000 meer af te lossen, waardoor de afschrijving gebouwen met € 20.000
zijn gestegen en de rentelasten met circa € 3.000. Deze hogere begrote kosten worden
gecompenseerd door lagere onderhoudskosten en energiekosten.
In 2018 verwachten we de lichtplaten van de hal te vervangen. Hiervoor zal de voorziening
onderhoud hal aangewend worden.
Op basis van de begroting stelt het bestuur voor om de contributie, welke sinds 2015 niet
meer is verhoogd, voor het jaar 2018 te verhogen met € 10,- per seniorlid en € 5,- per
juniorlid. De contributie wordt dan als volgt:
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Senioren € 195,00 en junioren € 97,50 waarbij een korting wordt gegeven van € 5,00 aan
senioren en € 2,50 aan junioren indien gebruik wordt gemaakt van automatische incasso.
Voor het combi-lidmaatschap voor junioren (halfuur les in groep van 4) wordt een bijdrage
voor het seizoen 2018 voorgesteld van € 130,00 (waarvan € 100 voor de tennisschool en €
30,- voor de vereniging). Voor het daglidmaatschap voor 65+-ers wordt een contributie van
€ 140,-, met een korting van € 5,00,- bij automatische incasso.
Voor wat betreft BBT zou op basis van de begroting kosten en opbrengsten geen
huurverhoging noodzakelijk zijn voor de banen in de hal (bedragen zijn exclusief btw)
Echter, de voorgestelde tarieven die nu vastgesteld dienen te worden, gelden voor de huur in
de periode september 2018-maart 2019. Als gevolg van de verwachte stijging in het lage
btw-tarief van 6% naar 9%, welke volledig afgedragen dient te worden, zal een
tariefverhoging doorgevoerd dienen te worden.
Het bestuur stelt voor om de volgende huurtarieven van de hal voor het seizoen 2018/2019
te hanteren:
Maandag t/m vrijdag 09.00 – 18.00 uur:
€ 550,00 (was € 525,00)
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 23.00 uur:
€ 730,00 (was € 700,00)
Zaterdag en zondag 09.00 – 19.00 uur:
€ 730,00 (was € 700,00)
Losse huur dal (ma/di/do/vr) van 12.00-15.00 uur:
€ 12,50 per uur
Losse huur baan tot 18.00 uur (ma t/m vrij), niet zijnde daluur:
€ 25,00 per uur
Losse huur in weekend en na 18.00
€ 30,00 per uur

Mees Luichies
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BESTUUR
In verband met het feit dat diverse bestuursleden in een keer aftreed baar zijn, stelt het
bestuur voor om per 1 januari 2018 de navolgende leden her te benoemen per de datum
zoals vermeld.
Albert l’Istelle heeft de commissie Kantine en Parkzaken overgenomen van Bo Smeding.
Sindsdien heeft Sebastian Pietrzak op interim basis het voorzitterschap van de
commissie TC op zich genomen. Het bestuur stelt voor om hem per 1 januari 2018 voor
deze post te benoemen. Ton Remmelzwaan heeft te kennen gegeven te willen stoppen
met de sponsorcommissie. Tot zijn opvolg(st)er is gevonden, zal hij zijn werkzaamheden
voortzetten. Het bestuur heeft besloten de opvolger te laten rapporteren aan de
voorzitter, de opvolger zal dus geen bestuursfunctie vervullen. Op deze manier bestaat
het bestuur weer uit een oneven aantal bestuursleden.
Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:
Technische Zaken :
Jeugdzaken
:
Kantine en Parkzaken
Communicatie en Welkom:

Ron Twaalfhoven
Pascalle Raaphorst
Mees Luichies
Sebastian Pietrzak
Liselore Groeneveld
Albert l’Istelle (Vice-vz)
Luc Meijer

(benoemd tot 01.01.2020)
(benoemd tot 01.01.2018)
(benoemd tot 01.01.2019)
(benoemd per 01.01.2018)
(benoemd tot 01.01.2019)
(benoemd tot 01.01.2018)
(benoemd tot 01.01.2019)

Vanzelfsprekend kunnen de leden ook kandidaten voordragen. De procedure hiervoor
kunt u terugvinden in de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging.
“
HR 2013
Artikel 7
Kandidaatstelling voor een door de Algemene Vergadering te verkiezen functionaris
geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdiensten.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de
te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door
de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende
schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat,
uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering.

“
Pascalle Raaphorst
Secretaris
1 oktober 2017
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ALV COMMISSIES 2018
In 2017 hebben zich diverse mutaties voorgedaan binnen de verschillende commissies
echter tijdens de ALV van 11 december 2017 stelt het Bestuur voor, dat de
onderstaande leden zitting hebben in de navolgende commissies (termijn t/m ALV
2018).
Het samenstellen en het noemen van de namen gebeurt met uiterste zorgvuldigheid,
doch door de vele tussentijdse mutaties kan een abuis zijn opgetreden.
Onze excuses bij voorbaat.
Commissies per 1 januari 2018
Zoals u bekend is, hebben in een aantal commissies eveneens een bestuurslid zitting.
Openingsweekend Senioren
Hannie Kok
Wim Renden
Albert l’Istelle
Carolien Klein
Emmy de Vogel
Armand de Vogel
Roeland Borsboom
Interne voorjaarscompetitie vrijdagavond
René de Jong
Anita van Tilborgh
Vrijdagavond laddermix
Wim Renden
Hannie Kok
Inge Grootjans
Externe competitie
Norbert van der Welle (senioren)
Simone van den IJssel (senioren)
Roeland Borsboom (senioren)
Nadine Gobin (jeugd)
Sven Taal (jeugd)
World Tour (junioren)
Nadine Gobin
Open toernooi Senioren
Markus van der Geest
Gertjan van Dam
Robin van der Welle
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Eric Neeteson Lemkes
Diana Spruit
Annelien van der Welle-Smal
Jacqueline l’Istelle
Clubkampioenschappen Senioren
Robin van der Welle
Yvonne van der Heiden
Jacqueline l’Istelle
Petra van der Veen
Henny Luichies
Leen Merison
André Storm
Racketdag
Lia Stolk
Henriëtte van der Steen
Emmeravonden
Dogan Corneille,
Hanneke de Korte
Arlene Gommers
Anita Bakker
Angelique Vollering
Carmen Krämer
Lonneke van den Heetkamp
Mariëlle Domburg
Erik Ammerlaan
Maurits van den Berg
Tjeerd Drijfhout
Ray van Amerom
Roderick van der Linden
Jeugdcommissie
Liselore Groeneveld (voorzitter)
Nadine Gobin
Jan Bart van der Graaf
Leonie Bertens
Hans Bertens
Merel Stift
Rob van Viersen
Christel Wiersema
Domenica Krens
Ozlem Merison
Sven Taal
Monique van den Bosch
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Ouder- kindtoernooi
Roeland Borsboom
Thijs Borsboom
Frank Bosmans
Park- en materiaalzaken
Albert l’Istelle (voorzitter)
Dennis Raaphorst
Dick Krens (speeltuin)
Mark Brabander (afschrijfsysteem)
Ledenadministratie
Pascalle Raaphorst
Kascommissie
- Roeland Borsboom
- Wim Wellens
Reserve:
- Mickel Ouweneel
- Dave Kickken
Sponsorcommissie
Ton Remmelzwaan (vacature)
Robin van der Welle
Kors de Vogel
Cori van Eeden
Communicatie
Luc Meijer (voorzitter)
Nancy Loomans
Marcel Bootsman
Margriet Bijl
Eric Neeteson Lemkes
Lion Traas
Commissie Welkom
Luc Meijer (voorzitter)
Lex Wiersema
Eddy van Amersfoorth
Brenda van der Kaaden
Hanneke de Korte
Lichtkrantbeheer
Trijnie Wiersema
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Hal/BBT
Annelien van der Welle-Smal (voorzitter)
Robin van der Welle
Oliebollentoernooi
Sandra Sintnicolaas
Niek van Velzen
Wilma van Steenwijk
Bob van Steenwijk
Hal competities
worden door meerdere leden verzorgd, met als eerste aanspreekpunten:
Ria Sanders/Elsbeth van Leeuwen (dinsdagochtend dames)
Henriëtte van der Steen (donderdagochtend dames en heren)
Daan van den Ameele/Hans van Teffelen/Gert van Elderen (vrijdagochtend vutters)
Ina Langhout (winterne vrijdagavond)
Willem Bakker (zaterdag heren) -> VACATURE
Dorothe Bax (nieuwe leden tennis zondagmiddag)
Jolanda van Zwet (koffietennis zondagmiddag)

Berkel en Rodenrijs, 1 oktober 2017
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Rechten en verplichtingen der leden
Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement
en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en/of namens het
bestuur optredende personen. Het is verplicht om op de baan gepaste tenniskleding te
dragen.
Artikel 2
Leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd, het entreegeld te voldoen
vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar (begin van het ((zomer))
tennisseizoen). Het bestuur zal aan de leden die op bovengenoemde datum niet aan de
verplichting tot betaling hebben voldaan, éénmalig een herinnering tot betaling sturen.
Indien een lid dan binnen de gestelde termijn nog niet aan zijn betalingsverplichting
heeft voldaan, is het lid vanaf die datum niet meer bevoegd de aan het lidmaatschap
verbonden rechten uit te oefenen totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen
heeft voldaan. Gedurende deze periode blijft het desbetreffende lid verplicht te voldoen
aan alle verplichtingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien. Indien een lid niet tijdig
voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende
lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de
incasso verbonden kosten verschuldigd.
Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en
T.C.-vergadering zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig
te zijn.
Vergaderingen
Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of
tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergadering de
leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren,
alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een
schriftelijke of elektronische convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste veertien dagen
vóór de datum der vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de
voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie
bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven
en de bestuursvergadering niet binnen achtentwintig dagen na indiening van het
verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
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Artikel 6
De Vereniging kan door een besluit van het bestuur of van een ander orgaan
verplichtingen – al dan niet van financiële aard aan de leden opleggen. Daartoe kan ook
de verplichting behoren om gedurende een aantal uren per jaar werkzaamheden voor
de vereniging te verrichten.
De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de Vereniging te gedragen naar
hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
De leden zijn tevens gehouden:
a. te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van
de KNLTB;
b. de statuten en reglementen van de Vereniging, alsmede de besluiten van het
bestuur, van de Algemene Vergadering of van een ander orgaan van de
Vereniging na te leven;
c. de belangen van de Vereniging niet te schaden.
Artikel 7
Kandidaatstelling voor een door de Algemene Vergadering te verkiezen functionaris
geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van
verdienste.
Kandidaatsteling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat
de aan te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris
van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring
van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Vergadering.
Artikel 8
a. Daar waar in de artikelen 16 en 17 van de statuten wordt gesproken over het
bijeen roepen van een tweede vergadering kan het bijeen roepen ook
geschieden op dezelfde dag als de eerste Algemene Vergadering, mits daarvan
in de oproeping voor de Algemene Vergadering uitdrukkelijk melding is
gemaakt.
b. De agenda der Algemene Vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de
voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel,
dat tenminste zeven dagen vóór aanvang van de vergadering door tenminste
vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot
bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
Artikel 9
Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering
aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder
mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks
met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een Algemene
Vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.
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Commissies
Artikel 10
De Algemene Vergadering kan één of meer commissies benoemen, met algemene of
bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der
bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur
ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die
hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en
verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies - met
uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten - kunnen
te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden
daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen
worden vervangen.
Artikel 11
De commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden,
wordt bij haar benoeming telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een
plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats
zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende boekjaar, bij voorkeur, door de
Algemene Vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van dat
lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.
Artikel 12
Door de Algemene Vergadering wordt, voor de duur van één jaar een Technische
Commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden.
Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.
Artikel 13
De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:
a. het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
b. het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
c. het coördineren van eventuele verzoeken aan de KNLTB voor wijziging van de
door de TC op te maken speelsterkte;
d. het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
e. het toelaten van introducé(e)s.
Besluitvorming
Artikel 14
Verlangt, omtrent een aan de orde gesteld voorstel, geen der stemgerechtigde leden
stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het
tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.
Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming
overgegaan.
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Artikel 15
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van
het resultaat der stemming blijven ongeldige- en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan
noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.
Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet
aangenomen.
Artikel 16
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd.
Door de Algemene Vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is
kandidaat gesteld op de wijze als bij de Statuten en HR is geregeld.
Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of HR
anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
Bestuur
Artikel 17
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het
bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden.
Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren
van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem.
Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigde worden uitgeoefend. leder jaar
treden - voor zover mogelijk - twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster,
waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig.
Ook treden jaarlijks af de in artikel 9, lid 10 van de Statuten genoemde adviseurs.
De aftredende functionarissen zijn direct herkiesbaar. De verkiezingen van
bestuursleden ter vervanging van de aftredende(n) geschieden in de eerste Algemene
Vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter
invulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid
dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
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Artikel 18
In de eerste vergadering van het bestuur na de Algemene Vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens
werkzaamheden waar.
Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens
werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden
gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de
bevoegdheden van het bestuur.
In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige,
laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
Artikel 19
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt
door een lid, kan door het bestuur geheel op dat lid worden verhaald.
Artikel 20
Het bedrag als bedoeld in artikel 10, lid 3 onder sub c der Statuten, wordt gesteld op
€ 10.000,00.
Verplichtingen van het bestuur
Artikel 21
Het bestuur is verplicht, op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te
houden van:
a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen;
b. presentielijsten en notulen van alle Algemene Vergaderingen en vergaderingen
van het bestuur;
c. de bezittingen en schulden van de vereniging.
d. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan de gebruiksduur korter dan een
jaar is, behoeven daarin niet te worden opgenomen.
Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen
één week inzage worden verstrekt omtrent zijn eigen gegevens.
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Aanmeldingsformulier
Artikel 22
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de Statuten, dient te
worden vermeld: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortejaar en -datum.
De bij de aanmelding tot het lidmaatschap verstrekte persoonsgegevens worden door de
Vereniging opgenomen in het ledenbestand van de Vereniging in verband met alle
reguliere verenigingsactiviteiten.
De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de secretaris of aan
een door het bestuur aangewezen persoon, op te geven.
De Vereniging kan de adresgegevens binnen verenigingsverband openbaar maken in
verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten en tevens verstrekken aan de KNLTB
in verband met de aanmelding als lid.
Slotbepalingen
Artikel 23
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de Statuten en
van dit reglement, eventueel tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
Artikel 24
Aldus vastgesteld door de Algemene Vergadering op 29 december 2008 en gewijzigd
door de Algemene Vergadering van 9 december 2013.
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