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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 9 DECEMBER 2013
3. INGEKOMEN STUKKEN, EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 10 VAN DE AGENDA

• Mededelingen bestuurswisseling per 1 januari 2015.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2014, WAARIN OPGENOMEN:

•
•
•
•
•
•

Secretariaat;
Technische Commissie;
Jeugdcommissie;
Communicatie;
Sponsorcommissie;
Halcommissie

5. FINANCIEEL OVERZICHT 2013/2014 (JAARVERSLAG 2014)

Hierbij zal als inkomend stuk worden behandeld het verslag van de kascommissie 2014.
Er wordt decharge gevraagd voor de penningmeester voor het financiële beleid.
Tevens wordt een vervangende benoeming voor de kascontrole commissie voorgesteld.
De nieuwe contributies 2015 en tarieven wintertennis seizoen 2015/2016 worden voor
akkoord voorgelegd.
6. BESTUUR

Er wordt decharge gevraagd voor het gehele bestuur ten aanzien van het gevoerde
verenigingsbeleid.
Bestuursverkiezing: Zie de aankondiging elders in dit Algemene Vergadering-boekje
2014.
7. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2015
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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).
•

9a.

Brief Hans Bruins d.d. 16 oktober 2014 betreffende baanverhuur BBT

10. RONDVRAAG
11. SLUITING
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NOTULEN ALV 9 DECEMBER 2013
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
40 leden hebben de presentielijst getekend. Er is bericht van verhindering van 9 leden.
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.
De voorzitter memoreert het trieste bericht, dat kortgeleden is ontvangen, dat Ard Jan
Maat ernstig ziek is.
2. NOTULEN VAN DE ALV VAN 10 DECEMBER 2012

De navolgende wijzigingen dienen te worden aangebracht:
• Blz. 4- 12 december 2012 dient te zijn 12 december 2011;
• Blz. 8 - oktoberweekend dient te zijn novemberweekend;
• Blz. 7 en 8 - is de heer G. van Elderen.
De vergadering gaat akkoord met de notulen.
De heer Wiersema heeft nog een opmerking over de antwoorden op de vragen die
gesteld zijn in de vergadering van 10 december 2012.
De secretaris zal separaat informatie verstrekken door een bericht op de website.
3. INGEKOMEN STUKKEN EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 10 VAN DE
AGENDA.

Wijziging HR artikel 8 (convocatie wordt vergadering) en opname van artikel 23
beëindiging lidmaatschap). De vergadering is akkoord met de wijzigingen van het HR.
Bestuurswisseling per 1 januari 2014 wordt behandeld onder punt 6 van de agenda.
Ingekomen brief van Michel Westphal over de kosten met betrekking tot het onderhoud
van de banen.
De penningmeester beantwoordt de vraag door het geven van een specificatie van het
bedrag van € 33.412,32.
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De vraag over de tevredenheid van de geleverde prestaties van de groundsman wordt
later in de discussie beantwoordt, mede gezien het ingekomen agendapunt van de Open
Toernooi Commissie en de heer H. van Teffelen.
Mail met bijlage van de Open Toernooi Commissie.
De Commissie brengt aan de orde, dat door het extreme warme weer, blijkt, dat tijdens
het toernooi de sproei-installatie niet naar behoren functioneerde. Ook worden zorgen
geuit over de kwaliteit van de binnenbanen en de vraag aan het bestuur om de kwaliteit
van de hal te optimaliseren.
Diverse leden van het bestuur geven antwoord op de gestelde vragen:
a) De heer G. J. van Dam vraagt informatie over vervroegde aflossing. De
penningmeester antwoordt dat dit niet meer gebeurt;
b) Op de vraag van de heer G. J. van Dam over de kosten van vervanging van de
sproei- installatie buitenbanen, wordt meegedeeld, dat vervanging van de gehele
installatie € 30.000,00 kost en dat met vervanging van alleen de sproeikoppen
een bedrag van € 15.000,00 is gemoeid. Aangegeven wordt, dat als de gebruikers
van de buitenbanen meer discipline vertonen om uit eigen beweging de sproeiinstallatie te gebruiken, een groot deel van de problemen is opgelost. Het bestuur
zal ervoor zorgen, dat op de buitenbanen de gebruikers door middel van een
bordje opmerkzaam worden gemaakt om de banen te sproeien.
c) De penningmeester meldt dat de rente voor de hypotheek voor 3 jaar vast met de
Rabobank is vastgelegd en dat er vanzelfsprekend wordt onderhandeld over
rente en/of mogelijkheden van oversluiten;
d) Het bestuur legt uit waarom voor een sproei-installatie voor de binnenbanen is
gekozen. Het met de hand sproeien levert problemen op, dat een (gedeelte van)
de banen of te nat of te droog worden. Ook met de aangelegde sproei-installatie is
de controle hierover niet optimaal, doch het met de hand sporadisch spuiten is
eenvoudiger en goedkoper (minder uren van de groudsman). De bouwer van de
hal heeft hierover ook bij zijn jaarlijkse controle een opmerking overgemaakt.
Extra agendapunt ingebracht door 16 leden van de vereniging.
De heren Van Teffelen, Van Elderen en Hijdra lezen hun ingebrachte agendapunt voor.
Dit ingebrachte agendapunt wordt achter de notulen van deze vergadering gevoegd.
Ook dit agendapunt levert veel discussie op over de staat waarin ons clubhuis, de
buiten- en binnenbanen verkeren en de staat van onderhoud van de hal. Nogmaals
wordt uitvoerig stilgestaan, dat ons complex thans ongeveer een 8 jaar bestaat, dat er
regulier onderhoud en groot onderhoud plaatsvindt, doch dat niet alles in 1 keer
gerealiseerd kan worden. De vragen aan het bestuur worden beantwoord (rood
aangegeven).
Ook meldt het bestuur dat het afgelopen jaar al vele zaken zijn opgepakt en gerealiseerd.
Het bestuur zal zich de opmerking van beter communiceren met de leden ter harte
nemen.
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De heer R. van der Welle stelt voor om in de hal tussentijds onderhoud te doen op de
tijden dat de banen niet zijn verhuurd (witte vlakken tussen 13.00/14.00uur).
Het bestuur neemt met de groundsman contact op of dit mogelijk is.
Zowel mevrouw l’Istelle als de heer H. Bruins maken de opmerking dat goed onderhoud
en goede banen van essentieel belang zijn voor de vereniging. Vanuit het bestuur wordt
aangegeven, dat er geregeld evaluatiegesprekken worden gevoerd met groundsman en
pachter van de kantine. Mochten de leden aanpassingen willen en/of opmerkingen
hebben, dan kunnen die bij het bestuur aanhangig worden gemaakt. Het bestuur zal dan
zo nodig actie ondernemen.
Op een vraag van de heer E. Neeteson of in contracten een aantal uren wordt genoemd
wordt ontkennend geantwoord. In contracten staan taken omschreven die uitgevoerd
moeten worden.
De aanbesteding van de werkzaamheden van de groundsman zijn niet als open
inschrijving gedaan, doch er zijn een aantal partijen benaderd voor de werkzaamheden.
Diverse leden (de heren Bosmans, Neeteson en W. v.d. Burg) mengen zich in de discussie
over de kwaliteit, levensduur en ondergrond van ons park en haar banen. Zoals van een
bestuur verwacht mag worden heeft dit grote aandacht, maar als bijvoorbeeld door
weersgesteldheid er niet gespeeld kan worden, dan kan zelfs het bestuur daarin geen
verandering brengen. Het bestuur merkt op dat de banen van de gemeente zijn en dat
ATVB deze banen huurt. Gezien de financiële positie van de gemeente Lansingerland valt
vanuit die hoek niets te verwachten om over andere ondergronden etc. te spreken
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN.

In verband met de afwezigheid van Colin Ouwerling zal het verslag van de
sponsorcommissie binnenkort op de website worden gezet.
Bij het jaarverslag van de technische commissie worden de volgende opmerkingen
gemaakt. Het club jeugdtoernooi en het Van den IJssel Opentoernooi worden ook in
2014 gehouden.
Albert l’Istelle meldt als voorzitter van de TC dat ook de nadruk gelegd gaat worden op
de sociale activiteiten van de vereniging, zoals de emmeravonden die mede onder
leiding van Lex Wiersema op een zeer grote belangstelling kunnen rekenen. Ook is aan
Lex Wiersema dank verschuldigd voor zijn activiteiten als mentor van de nieuwe leden.
De Senioren Clubkampioenschappen vinden plaats in de 1ste week van juni 2014.
Het openingstoernooi 2014 wordt georganiseerd onder leiding van Wim Renden en
Hannie Kok. Bij regen en/of het niet bespeelbaar zijn van de banen gaat het
openingstoernooi niet door.
De activiteiten van de Vutters zal in het volgend verslag als een gescheiden actiepunt
worden opgenomen.
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Bij het jaarverslag van de communicatie commissie worden de volgende opmerkingen
gemaakt:
De website wordt beheerd door een aantal leden, die proberen om een uniforme lay-out
en uitstraling te bewerkstelligen. Dit kan inhouden dat aangeleverde kopij aan
veranderingen onderhevig kan zijn. Vanzelfsprekend, zal – op een vraag van de heer R.
van der Welle – de auteur worden geïnformeerd of hij/zij het met de veranderingen
eens is.
Op een vraag of de publicatie van de jaargids 2014 eerder op de website kan worden
geplaatst, meldt Ron Twaalfhoven dat hij zijn best zal doen dit te bewerkstelligen. De
vraag wordt mede ingegeven over de evenementenkalender 2014.
Zowel Mevrouw A. Bakker als de heer C. van Hilten vragen hoe je de leden beter kunt
bereiken. Alle informatie wordt geplaatst op de website van de vereniging en eveneens
zal in 2014 meer gebruik worden gemaakt van de mailadressen om leden te attenderen
op activiteiten, wijzigingen en nieuwtjes.
5. FINANCIEEL OVERZICHT 2013/2014 (JAARVERSLAG 2013)

Uit de vergadering worden geen op- en of aanmerkingen gemaakt.
De penningmeester geeft aan dat onze vereniging een financieel gezonde vereniging is
en dat ook van de SWS (Stichting Waarborgfonds Sport) ieder jaar een pluim wordt
gegeven over onze financiële situatie. Dit houdt niet in dat het geld zomaar kan worden
uitgegeven, en dat alles op zijn tijd dient te gebeuren.
Eveneens meldt de penningmeester dat aan de Rabobank is gevraagd om 1 keer geen
aflossing te doen van € 37.500,00, opdat de (toekomstige) investeringen versneld
kunnen worden uitgevoerd. De Rabobank wil hier naar kijken doch ons pand en de hal
dienen dan opnieuw te worden getaxeerd, zonder dat daar de garantie is dat de
Rabobank alsnog akkoord geeft. Gezien het kostenaspect heeft het bestuur besloten om
niet verder met de Rabobank in onderhandelingen te gaan.
Of andere banken een optie zijn, zal worden onderzocht, maar gezien het afhaken van
diverse banken bij het afsluiten van de hypotheek (ATVB heeft alleen het recht van
opstal, wordt geen positief resultaat verwacht.
Binnen het bestuur wordt van gedachten gewisseld of er alternatieve vormen van
financiering mogelijk zijn.
De vergadering gaat akkoord met de verhoging van de contributie 2014 en een
verhoging van de huur van de binnenbanen voor het seizoen 2014/2015.
Als mutatie wordt opgemerkt dat de “losse huur in het weekend en na 18.00 uur € 32,50
bedraagt i.p.v. € 35,00.
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Aan de penningmeester wordt decharge verleend.
Op de vraag van o.a. de heer Van Teffelen of de kascommissie ook kijkt naar de inhoud
van de afgesloten contracten van de vereniging met derden wordt door het bestuur
geantwoord, dat dit niet tot de taken behoort van een kascommissie.
Het bestuur waakt over de afspraken die voortvloeien uit de afgesloten contracten.
Losse baan huur in het zomerseizoen blijft € 10,00.
Op verzoek van mevrouw L. Stolk om de tarieven voor de donderdagochtend niet te
verhogen (dit wordt anders dubbeltjes werk) wordt positief beantwoord.
Mevrouw A. Bakker stelt een vraag over het aantal leden. De penningmeester antwoordt
dat er een aantal opzeggingen is ontvangen, maar dat deze opzeggingen nog niet teniet
zijn gedaan door de nieuwe aanmeldingen. (ca. 30).
Zoals ook al in diverse voorafgaande ALV is besproken gaat het bestuur niet over tot de
mogelijkheid van alleen een dag lidmaatschap van ATVB.
6. BESTUUR.

Zoals aangekondigd zal de secretaris zich na een termijn van 9 jaar per 1 januari 2014
als bestuurslid niet herkiesbaar stellen. Voor een opvolging is nog geen kandidaat
beschikbaar. Er worden op dit moment gesprekken gevoerd.
Zodra een kandidaat zich beschikbaar heeft gesteld zal dit aan de leden worden
gecommuniceerd.
7. BENOEMING VAN DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2014.

Gezien de frequentie van mutaties in de diverse commissies zal in de jaargids 2014 een
overzicht worden gegeven van de leden die zitting hebben in de commissies.
Voor de kascommissie zijn de volgende leden per 1 januari 2014 benoemd:
• De heer A. Hulst
• De heer W. v.d. Burg
Reserve:
• De heer B. In der Maur
• De heer F. Bosmans
8. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR.

Geen.
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9. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN.

Zie de ingekomen brief van de heer van Teffelen en andere leden ter behandeling onder
punt 3.
10. RONDVRAAG.

De heer R. van der Welle vraagt of het mogelijk is om in plaats van een airco, zonwering
(sponsor) in de wedstrijdhoek aan te brengen. Het bestuur zal de vraag meenemen in de
eerstkomende bestuursvergadering.
Zowel mevrouw L. Stolk als de heer H. van Teffelen stellen vragen over het huren van de
indoorbanen, aangezien beiden voor de door hun georganiseerde activiteiten
(donderdag en vrijdagochtend) meer banen tot hun beschikking willen hebben. Het
bestuur meldt, dat iemand die een vaste baan in de hal heeft gehuurd ook het recht heeft
om deze baan in een volgend seizoen als eerste te huren.
De heer R. van der Welle zal met de huurders van een drietal banen een gesprek
aangaan om te bezien of er wellicht ook op andere tijden kan worden getennist. De kans
van slagen is echter niet groot.
Op de vraag van de heer F. Bosmans, om eventueel buitenbanen te voorzien van een
overkapping, antwoordt de voorzitter dat dit geen optie is, gezien de ondergrond van de
banen, het niet in eigendom hebben van de banen en het kostenplaatje, dat aan een
overkapping hangt (wie gaat dat betalen).
11. SLUITING

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering met de
mededeling dat een drankje namens de penningmeester wordt aangeboden.
Berkel en Rodenrijs, 24 december 2013.
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2014
Zoals gecommuniceerd via onze website, heb ik op ad-interim basis de secretaris functie
van Daan van Ameele overgenomen. Dit is voor mij een mooie manier om eens iets terug
te doen voor de vereniging waar ik al bijna 20 jaar lid ben. Via deze weg wil ik gelijk van
de gelegenheid gebruik maken om Daan nogmaals te bedanken voor de complete
overdracht. In mijn dagelijks leven werk ik als management assistente, waardoor deze
secretaris functie goed hierbij aansluit.
Dit jaar hebben we echt van alles meegemaakt voor wat betreft het weer. Na een zachte
winter kregen wij een mooi voorjaar. De zomer hadden we weer minder weer, vooral in
de maand augustus, maar over het najaar is iedereen tot nu toe dik tevreden. Bij de
organisatie van competities en toernooien zijn we heel afhankelijk van het weer, wat fijn
dat er tegenwoordig middelen bestaan waarbij wij de buien en weersvoorspellingen
bijna op de minuut nauwkeurig kunnen zien aankomen.
Helaas ontvingen wij ook droevig nieuws. In juni van dit jaar is Jan Ouwerkerk
overleden. Hij is jaren nauw betrokken geweest bij onze vereniging en actief geweest als
penningmeester. Een afvaardiging van het bestuur en diverse leden hebben zijn uitvaart
bezocht. Ook is er namens de vereniging een mooi bloemstuk voor hem geregeld en
tijdens de plechtigheid heeft Jacques Thoen gesproken.
Inmiddels heeft onze vereniging geen wachtlijst meer, nieuwe leden zijn direct van harte
welkom. Onze website is gemoderniseerd en geactualiseerd, maar ook ons Facebook
account heeft vele volgers.
De AED cursus is weer gehouden, zodat er meerdere personen het apparaat kunnen
bedienen, mocht dit onverhoopt nodig zijn. De pasjes van de mensen die de cursus
gedaan hebben, hangen onder het apparaat. Namens de tennisschool hebben Nik, Tom,
Omar deze cursus met goed gevolg afgesloten, namens de bar zijn dat Bob, Lia, Mandy en
Sandra. Van de bestuursleden ben ik degene geweest die deze cursus heeft gevolgd.
Helaas is het Invitatietoernooi dit jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar
geannuleerd in verband met te weinig animo. Wellicht zal dit toernooi eens over een
hele andere boeg moeten, de TC zal zich hierover buigen.
Via deze weg wil ik ook alle vrijwilligers bedanken die zich het afgelopen jaar weer voor
onze vereniging hebben ingezet. In januari 2015 zal de vrijwilligersavond weer
plaatsvinden, daar zal ook het nieuwe VIB lid bekend gemaakt worden. Vorig jaar is
Hans Bertens uitgeroepen tot VIB lid.
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Tot nu toe vind ik het erg leuk om mijn capaciteiten te gebruiken als secretaris van onze
vereniging.
Namens alle bestuursleden wens ik u allen alvast een gezond, sportief en mooi 2015 toe.
Pascalle Raaphorst
Secretaris ad-interim
Berkel en Rodenrijs, 22 oktober 2014
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JAARVERSLAG SPONSOR COMMISSIE
2014 stond voor de sponsorcommissie in het teken van het verder intensiveren van de
samenwerking met de bestaande sponsors. Daarnaast houden we uiteraard onze oren
en ogen open om nieuwe sponsors aan te trekken.
Alle leden van de sponsorcommissie hebben een aantal sponsors onder haar/zijn hoede
en onderhouden regelmatig contact met deze sponsor. Over deze manier van werken
ontvangen wij van onze sponsors positieve terugkoppeling. Tijdens het afgelopen
Masters toernooi is de sponsoravond door een groot aantal sponsors bezocht.
Wij zijn blij met het feit dat het aflopende sponsorcontract met onze duo hoofdsponsor
Autobedrijf Cas Lamens en Intersport Doesburg voor een periode van 3 jaar is verlengd.
Tijdens de laatste clubkampioenschappen zijn de nieuwe sponsorovereenkomsten
ondertekend.
Transportbedrijf en Oliehandel G.S. van den IJssel B.V. heeft aangegeven om het
aflopende sponsorcontract voor een periode van vier jaar te willen verlengen. Op dit
moment worden de gemaakte afspraken verwerkt in een voorstel. Wij zijn zeer tevreden
met het feit dat wij hen als hoofdsponsor hebben weten te behouden voor onze
vereniging.
Rotterdam The Hague Airport was de afgelopen drie jaar evenement sponsor van het
Masters toernooi dat door de KNLTB gehouden werd op ons park. De samenwerking en
de contacten tussen Rotterdam The Hague Airport en ATV Berkenrode bevielen dermate
goed dat zij besloten hebben om de komende drie jaar sponsor te worden van onze
vereniging.
De jaargids gaat volgend jaar zijn derde editie in. Sponsors zijn tevreden over de
kwaliteit van het medium en zien duidelijk toegevoegde waarde ten opzichte van de
oude baanpraat.
De website van ATV Berkenrode is onlangs vernieuwd en biedt diverse mogelijkheden
voor onze sponsors om zich aan de leden van onze vereniging te presenteren. Op dit
moment wordt er hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.
De commissie heeft zich bovendien tot doel gesteld om de sponsormaterialen, zoals de
vlaggen en het entreebord structureel in goede conditie te houden. In dat kader worden
op regelmatige basis de diverse uitingen vernieuwd.
Op dit moment zijn er bijna 50 bedrijven als sponsor verbonden aan onze vereniging. Al
deze sponsors leveren de vereniging op jaarbasis ongeveer € 35.000 aan inkomsten op.
Een bedrag dat we hard nodig om de begroting van onze vereniging sluitend te krijgen
en de hoogte van de contributie op een aanvaardbaar niveau te kunnen blijven houden.
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Indien u als lid de aanschaf van een product en/of dienst overweegt. Denk dan ook aan
onze sponsors en ga bij hen op bezoek. Vraag hen altijd om een offerte of om advies.
Voor 2015 staan er een paar nieuwe initiatieven op de planning van onze commissie. We
zullen jullie via de website hiervan op de hoogte houden.
Voor een compleet overzicht van alle sponsoren verwijs ik jullie naar
www.atvberkenrode.nl/sponsors.
Namens de Sponsorcommissie,

Jan Willem ten Hoopen
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE
Als voorzitter van de Technische Commissie ben ik verantwoordelijk (of beter gezegd
aanspreekpunt) voor de volgende activiteiten:
Toernooien:
Openingstoernooi Junioren
Vitrona Openingstoernooi Senioren
Rabobank Jeugdclubkampioenschappen
IJssel Open toernooi
Oldtimers toernooi (werd dit jaar door Bleiswijk georganiseerd)
Keukenstudio Kruize Clubkampioenschappen
Rotterdam The Hague Airport KNLTB Masters
Kroezen Verzekeringen Open jeugdtoernooi (werd dit jaar door Triomf
georganiseerd)
• Oliebollen toernooi
•
•
•
•
•
•
•
•

Competities:
•
•
•
•

Voorjaarscompetitie
Interne competitie
Laddermixcompetitie
Herfstcompetitie

Overige activiteiten:
•
•
•
•
•

Emmeren (di)
Racketochtend (do)
Vuttersochtend (vr)
27e Rabobank Invitatie toernooi (ging dit jaar niet door)
Ouder-Kind toernooi

Het daadwerkelijk organiseren en uitvoeren van de activiteiten wordt gedaan door de
vele vrijwilligers en commissies die verderop in het jaarverslag worden genoemd. Mijn
dank gaat dan ook uit naar diegene die zich met veel enthousiasme inzetten voor het
organiseren van bovengenoemde activiteiten. Zonder deze vrijwilligers zou het
onmogelijk zijn om zoveel activiteiten voor onze leden te organiseren.
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Algemeen kan gesteld worden dat alleen de clubkampioenschappen (senioren en
junioren) in mindere mate bezocht worden door de leden van ATV Berkenrode. Alle
overige activiteiten (mede door de inzet van de commissieleden) vinden gretig aftrek bij
onze leden.
Onderstaand een beknopt verslag per onderdeel;
Openingstoernooi:
In tegenstelling tot vorig jaar toen de buitenbanen door aanhoudende vorst niet
bespeelbaar waren tijdens het openingstoernooi ging dit seizoen het park twee weken
eerder open. Het openingstoernooi is een groot succes geworden mede door de inzet
van de commissie om leden aan te sporen om deel te nemen aan het openingstoernooi.
Dit jaar deden 161 leden mee aan het openingstoernooi.
Rabobank Jeugd- en Keukenstudio Kruize senioren clubkampioenschappen:
Dit jaar werden de jeugdclubkampioenschappen in de eerste week van de
zomervakantie georganiseerd met als doel om meer jeugdleden te trekken. Het aantal
deelnemers in 2012 was 59, in 2013 waren het er 48 en dit jaar namen 30 jeugdleden
deel aan de clubkampioenschappen.
De winnaar in de hoogste categorie bij de jongens (t/m 14 jaar) was Victor van Rossen;
de winnares in de hoogste categorie bij de meisjes (t/m 14 jaar) was Maarit Kans.
Net als bij de jeugd is voor de senioren ook gezocht naar een andere datum.
Dit jaar werden de senioren clubkampioenschappen direct na de voorjaarscompetitie
gespeeld. In 2012 deden 171 leden mee aan de seniorenclubkampioenschappen, in 2013
waren het 141 leden en dit jaar namen 148 leden deel aan de
seniorenclubkampioenschappen.
De winnaars in de hoogste categorie (HE5 en DE5) waren Norbert Kuijpers en
Jacqueline Trompetter.
De terugloop bij de jeugd en de slechts lichte stijging bij de senioren
clubkampioenschappen zal komend jaar als extra aandachtspunt op de agenda staan. De
tijdstippen zullen overigens ongewijzigd blijven zodat men kan ‘wennen’ aan het tijdstip.
Het 27e Rabobank Invitatie toernooi, het Oldtimerstoernooi en het IJssel Open
toernooi
Het 27e Rabobank Invitatie toernooi is wederom door gebrek aan belangstelling niet
doorgegaan. Naar de toekomst toe zal het invitatietoernooi niet meer georganiseerd
worden. Kennelijk is hier geen behoefte meer aan aangezien er voldoende alternatieven
worden geboden door de vereniging.
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Het Oldtimerstoernooi werd dit jaar door Bleiswijk georganiseerd. Volgend jaar is ATV
Berkenrode aan de beurt.
Het IJssel Open toernooi was wederom een groot succes. Vorig jaar waren er 496
deelnemers. Dit jaar waren er 421 deelnemers. Wederom een prachtig resultaat voor de
organiserende commissie.
R'dam The Hague Airport KNLTB Masters:
Het R'dam The Hague Airport KNLTB Masters werd dit jaar voor de vierde en laatste
keer georganiseerd. Vanuit ATV Berkenrode deden 11 leden mee aan de Masters.
Hiervan hebben 3 dames de finale gehaald waarbij uiteindelijk 2 dames gewonnen
hebben: Suzan Lamens heeft DE3 gewonnen en Sherine Salem heeft DE4 gewonnen.
Kroezen Verzekeringen Open jeugdtoernooi en Oliebollen toernooi:
Het Kroezen Verzekeringen Open jeugdtoernooi is dit jaar in handen van ATV
Berkenrode. Ten tijde van het schrijven van dit verslag is het aantal inschrijvingen onder
de 40 deelnemers. Bij gebrek aan voldoende belangstelling zal het toernooi geannuleerd
worden. Het Oliebollentoernooi moet nog plaatsvinden.
Voorjaarscompetitie:
De voorjaarscompetitie is normaal verlopen. Aan de voorjaarscompetitie deden het
volgende aantal teams mee:

Dinsdag
Zaterdag
Zondag
(landelijk)

Junioren Senioren
n.v.t.
3
1
18
7

Aantal
Kampioen
1 senior
2 senioren
1 senior

8

In totaal zijn dus 4 teams kampioen geworden.
ATV Berkenrode is vertegenwoordigd op alle niveaus waardoor nieuwe aanwas en
bestaand talent zal spelen op niveau. Een prima prestatie van onze vereniging.
Interne Competitie:
De interne competitie is net als voorgaande jaren uitstekend georganiseerd. In de Apoule is het team Bonnewits kampioen geworden: Caroline, Bart, Sander, Marga en
Carolien van harte gefeliciteerd.
In de B-poule promoveren Ton, Bo, Linda, Alice, Michel en Jacqueline naar de A-poule.
Voor een uitgebreid verslag verwijs ik graag naar de website van ATV Berkenrode.
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Laddermixcompetitie:
De laddermixcompetitie is net als afgelopen jaar een doorslaand succes. De animo om
deel te nemen aan de laddermixcompetitie is overweldigend. Ook dit jaar kon de finale
gewoon gespeeld worden welke gewonnen werd door Struijs-Lutteken en Frank
Bosmans. Zij versloegen in een super-tiebreak Brita de Bruijn en Hilbert Zijlstra.
Herfstcompetitie:
De herfstcompetitie is op dit moment in volle gang onder het genot van prachtig weer.
Er nemen 10 senioren teams en 5 jeugd teams deel aan de herfstcompetitie.
Ouder-kind toernooi:
Het ouder-kind toernooi werd dit jaar voor het eerst georganiseerd door Frank Bosmans
en Mickel Ouweneel. Het ouder-kind toernooi is zeer succesvol geweest. Er deden dit
jaar 80 koppels mee, een ongekend succes voor een eerste keer.
Emmeren:
Het ‘emmeren’ is ook dit jaar weer een groot succes geweest. Er zijn avonden geweest
waarbij op 10 banen gespeeld werd. Verder kwam het regelmatig voor dat men zelfs een
ronde moest ‘uitzitten’. Hier werd overigens dankbaar gebruik van gemaakt. Het gaat
immers om het plezier en tussendoor een drankje smaakt iedereen goed.
Nancy Loomans heeft besloten om te stoppen met de emmer commissie. Nancy gaat zich
richten op de communicatie. Haar plek is inmiddels overgenomen door Hans van den
Bout, een nieuw lid die zich gelijk verdienstelijk maakt voor de vereniging.
Racket- en Vuttersochtend:
Aan de racketochtend en vuttersochtend wordt door een vaste club van leden (en
introducées) trouw deelgenomen. Het belangrijkste naast sportief bezig zijn en goede
lichaamsbeweging is het gezellig koffie drinken en een praatje maken met de andere
deelnemers. Het heeft een sportief en sociaal karakter.
Namens de technische commissie,
Albert l’Istelle
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JAARVERSLAG JEUGD COMMISSIE
Competitie Jeugd
Tijdens de voorjaarscompetitie deden er 12 teams mee. Er werd hard gestreden om het
kampioenschap en uiteindelijk zijn er helaas geen teams kampioen geworden.
De voorjaarscompetitie hebben we uiteraard wel op gepaste wijze afgesloten samen met
het striptennis. Op vrijdagmiddag 13 juni werden alle kids uitgenodigd op de club om
nog even samen een balletje te slaan en daarna lekker een patatje te eten.
De herfstcompetitie is terwijl ik dit schrijf nog in volle gang, maar van de 7 teams zullen
er 3 (waarschijnlijk) kampioen worden. Deze teams zijn op de speeldag dat zij kampioen
zijn geworden gehuldigd!
Clubkampioenschappen
Van 21 t/m 25 juli hebben we de clubkampioenschappen gespeeld. Er deden 32
kinderen mee en op vrijdag hebben we alle finales gespeeld. Voor de prijsuitreiking
hadden we nog een leuke loterij zodat niemand met lege handen naar huis is gegaan.
(mini) Masters
Van 8 t/m 14 september werden de Masters gespeeld bij Berkenrode.
Op zondag hadden wij net als vorig jaar weer de mini Masters. Zo’n 30 kinderen hadden
zich hiervoor opgegeven. Er werd gespeeld in 3 categorieën: Rood, Oranje en Groen.
Tijdens deze middag konden zij zich laten schminken en genieten van vers gemaakte
poffertjes.
Kroezen Openjeugdtoernooi
Op dinsdag 21 oktober ging het Kroezen Openjeugdtoernooi van start. Helaas de eerste
dag al met slecht weer, maar gelukkig konden we gebruik maken van de hal. De hal
hebben we helaas vaker nodig gehad deze week, maar desondanks waren de 52
deelnemers heel enthousiast en kunnen we terug kijken op een hele gezellige week.
Wintertennis
Dit winterseizoen is er ook weer Zondagmiddag Wintertennis voor de jeugd. Om de
week spelen de kinderen onderling wedstrijdjes. Dit jaar is het iets competitiever
opgesteld waardoor er nog meer strijd is. Eind maart sluiten we het winterseizoen weer
af met een prijsuitreiking.
Oliebollentoernooi
In de kerstvakantie zullen we ook dit jaar weer het Oliebollentoernooi organiseren.
Net als voorgaande edities kunnen de kinderen zich opgeven voor dubbel en mix en
mogen ze spelen met wie ze willen (ze hoeven geen lid te zijn van de KNLTB).
Namens de Jeugdcommissie,
Michelle Bertens
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JAARVERSLAG KANTINE- EN PARKZAKEN
Dit jaar is er weer het nodige gedaan aan groot onderhoud op het park. Het betreft hier:
• Speeltuin toestellen geschilderd
• Minibanen zijn geschilderd en voorzien van een nieuwe (antislip) deklaag
• Voegen vloertegels in het clubhuis vernieuwd
• Nieuwe banieren voor de sponsoren
• En diverse kleine klussen
Tevens is het gehele plafond in de hal professioneel gereinigd en de klimaatbeheer
installatie onder handen genomen.
Allemaal om het park een betere uitstraling te geven voor de leden en bezoekers.
Bij dezen wil ik iedereen bedanken die meegeholpen heeft in 2014 met
vrijwilligerswerk. Wil geen namen noemen, want wil niemand te kort doen.
Voor 2015 hebben we ieder handje weer nodig.
Bo Smeding
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JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE
Dit jaar is de tweede ATV Berkenrode jaargids verschenen. Wederom een prima
resultaat door de grote inzet van de commissieleden.
Thema was ledenwerving en behoud van leden. De gids was voorzien van alle informatie
over toernooien, evenementen, contactpersonen en diverse verslagjes uit activiteiten
van 2013. Met een oplage van 700 stuks is deze bewaargids uitgereikt aan alle leden en
diverse instanties in Lansingerland. Dit heeft een aantal nieuwe leden opgeleverd en de
gids was voor onze sponsoren een mooie manier om te adverteren.
De voorbereidingen voor de jaargids 2015 zijn al weer begonnen. Het thema is: ‘Voor
leden, door leden’ waarbij zoveel mogelijk leden aan het woord komen om hun
belevingen en ervaringen met de verenigingsactiviteiten te beschrijven.
De verschillende evenementen van afgelopen jaar zijn weer goed verwoord in de Heraut.
De website wordt nog steeds gebruikt om regelmatig informatie en nieuws over lopende
activiteiten in de vereniging onder de aandacht te brengen. Alle commissies zijn in staat
om zelf hun pagina te onderhouden of om nieuwsberichten te plaatsen.
Inmiddels is de lay-out van de website sterk gemoderniseerd en de toegankelijkheid
verbeterd. Er bestaat nu ook de mogelijkheid om een persoonlijk profiel aan te maken
op de website, om hiermee een email bericht te ontvangen zodra er een wijziging
(pagina of nieuwsbericht) wordt aangebracht. Hiermee wordt u geattendeerd op die
berichten die onder uw persoonlijke interesse vallen. Ook Facebook wordt intensief
gebruikt door leden en bezoekers.
De WIFI installatie in het clubhuis heeft in de beginperiode regelmatig gehaperd.
Inmiddels is de apparatuur vervangen en draait deze faciliteit al maanden foutloos.
Communicatie naar nieuwe leden is dit jaar met special aandacht opgepakt. Zoals in de
jaargids door Lex Wiersema verteld zijn alle nieuwe leden opgevangen door Lex en
begeleid naar de verschillende activiteiten en evenementen in de vereniging. Lex is de
mentor/ambassadeur van de vereniging en helpt nieuwe leden zich snel thuis te voelen.
Namens de communicatie commissie,
Ron Twaalfhoven
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JAARVERSLAG HAL COMMISSIE
Net als vorig jaar is er ook dit jaar veel gebeurd in, op en om de hal.
Een van de grootste projecten van dit jaar is de “grote schoonmaak” geweest. Zowel de
gevels als het plafond zijn professioneel schoon gemaakt en zien er weer uit als nieuw.
Ook aan de gordijnen wordt gewerkt: er hangt inmiddels een proefstuk voor nieuwe
gordijnen. Helaas voldoet dit nog niet aan de verwachtingen. Een nieuw proefstuk is bij
het schrijven van dit stuk onderweg en zal op korte termijn opgehangen worden.
Het eerdere proefstuk bleek teveel lawaai te maken op het moment dat er een bal tegen
aan stuitert; het nieuwe proefstuk zal van iets ander materiaal zijn, waardoor deze klap
minder zou moeten worden. We zijn in ieder geval weer een stuk dichter bij nieuwe
gordijnen die bovendien van makkelijker schoon te houden/maken zijn.
Erg belangrijk is ook de ventilatie in de hal. Op de planning staat een verbeterd
ventilatiesysteem. Om dit te realiseren is er uiteraard budget nodig; hierover kunt u
meer lezen in het financieel verslag van de penningmeester.
Vanwege het feit dat er lekkage heeft plaatsgevonden in de hal is er onderzoek gedaan
op het dak van de tennishal. Hier bleek dat de dakgoten/-platen inmiddels “op” en aan
vervanging toe zijn. Hiertoe is inmiddels opdracht gegeven en deze noodzakelijke
vervanging zal ook binnenkort geregeld zijn.
Tot verbazing van de halcommissie blijkt de kapstok op baan 3 afgebroken/kapot. Wij
zullen zorgen dat er op deze baan een nieuwe kapstok wordt opgehangen.
Tot slot nog een mededeling over de tarieven in de hal. In het seizoen 2015-2016 zal er –
bij goedkeuring door de vergadering - een verhoging plaatsvinden van € 25,= per uur
zodat de baanhuur volgend seizoen overdag € 525,= bedraagt, en in de avonduren en in
het weekend € 700,=. De baanhuur voor de zogenaamde losse verhuur wordt verhoogd
naar € 27,50 (overdag) en naar € 37,50 (weekend). De 10-rittenkaart kost dan €
275,=/€ 375,=. Ook voor deze verhoging verwijs ik u naar het financieel verslag.
Beetje bij beetje knapt de hal op en zal deze binnenkort weer als nieuw lijken!
Namens de halcommissie,
Annelien Smal
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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2014 EN BEGROTING 2015 ATVB.

INKOMSTEN
Contributies
Entreegelden
Donaties/boetes

BEGROTING

WERKELIJK

BEGROTING

2014
153.000,00

2014
152.805,00

160.000,00

2.000,00

1.900,00

2.000,00

0,00

0,00
500,00

2015

Introducees

500,00

515,00

Rente

500,00

456,65

500,00

Pacht/verhuur

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Sponsor jeugd

2.500,00

2.162,00

2.500,00

29.000,00

29.906,89

29.000,00

192.000,00

192.245,54

199.000,00

Overige sponsors
Totaal:

UITGAVEN

BEGROTING

WERKELIJK

2014

2014

BEGROTING
2015

Onderhoud banen

36.000,00

36.329,88

36.000,00

Afschr.inventaris

7.000,00

7.000,00

7.000,00

47.000,00

54.328,59

52.000,00

9.000,00

7.301,71

9.000,00

17.500,00

15.108,57

17.500,00

4.750,00

4.806,29

4.750,00

K.N.L.T.B.

16.000,00

16.719,20

16.500,00

Jeugdvorming/training

17.500,00

18.917,02

19.000,00

Competitie/toernooien

14.000,00

14.853,70

14.000,00

Administratiekosten

3.500,00

1.584,50

3.500,00

Druk/bezorgkosten BP

4.000,00

3.778,25

4.000,00

Div/schoonmaak clubhuis

9.000,00

8.113,60

9.000,00

Bijeenk./repr.

3.750,00

2.716,09

3.750,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

2.141,50

3.000,00

0,00

-1.453,36

0,00

192.000,00

192.245,54

199.000,00

Huur banen
Kosten clubhuis
Nutsvoorzieningen
Verzekeringen

Jubileum
Verg.vrijw illigers
Nadelig saldo
Totaal:
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Hal
Inrichting hal
Afschrijving hal
Clubhuis

700.000,00 Algemene reserve ATVB

287.434,70

62.921,82 Algemene reserve BBT

48.149,22

-262.500,00
212.836,32 Voorziening onderh hal

88,02

Inrichting clubhuis

60.421,29

Verlichting/baanmateriaal

29.591,81 Hypothecaire lening

398.750,00

Afschrijving clubhuis/verl

-42.000,00 Afl. verpl hypotheek

37.500,00

Nog te vorderen BBT
Nog te vorderen ATVB
Te vord. Omzetbelasting

3.000,00 Nog te bet. 2013 ATVB
16.058,00 Te betalen pacht
5.491,17 Vooruitontvangsten hal

Spaarrekening ATVB

60.000,00

Saldo bankrek. ATVB

5.339,09

Saldo girorek. ATVB

4.696,44

Saldo bankrek. Baanpraat

22.378,54
50.604,71

865,23

Spaarrekening BBT

2.059,28

Saldo bankrek. BBT

2.044,74

Totaal:

15.920,00

860.825,19

Algemene reserve 1-1-2013 ATVB

Totaal:

860.825,19
286.048,38

Voordeling saldo 2013

1.386,32
287.434,70

Algemene reserve 1-1-2013 BBT

48.143,59

Voordeling saldo 2013

5,63
48.149,22
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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2014 EN BEGROTING 2015 BBT.

INKOMSTEN.
Verhuur banen

BEGROTING

WERKELIJK

2014

2014

BEGROTING
2015

138.000,00

140.218,90

140.000,00

Sponsering banen

1.600,00

1.600,00

1.600,00

Overige inkomsten

150,00

21,98

150,00

139.750,00

141.840,88

141.750,00

BEGROTING

WERKELIJK

BEGROTING

2014

2014

2015

Totaal:

UITGAVEN
Rente

17.000,00

17.205,83

21.000,00

Afschrijving gebouw en

37.500,00

37.500,00

37.500,00

Kleine aanschaffingen

1.500,00

180,00

500,00

OZB

7.000,00

6.449,16

7.000,00

Riool/reinigingsrecht

3.000,00

2.931,86

3.000,00

Verzekeringen

4.500,00

4.806,30

4.500,00

Electra

17.500,00

15.544,73

17.000,00

Gas

10.500,00

7.731,63

9.000,00

Water

1.500,00

1.991,59

1.750,00

Telefoon

1.250,00

888,52

1.000,00

30.500,00

38.725,44

32.500,00

Res.onderhoud hal

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Beheer/administratie

3.000,00

1.073,95

2.000,00

diverse kosten

0,00

0,00

0,00

Voordelig saldo

0,00

1.811,87

0,00

139.750,00

141.840,88

141.750,00

Onderh./schoonm. Hal

Totaal:
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014
Hal
Inrichting hal
Afschrijving hal
Clubhuis

700.000,00 Algemene reserve ATVB

285.981,34

64.734,82 Algemene reserve BBT

49.961,09

-300.000,00
212.836,32 Voorziening onderh hal

5.088,02

Inrichting clubhuis

63.411,29

Verlichting/baanmateriaal

29.591,81 Hypothecaire lening

361.250,00

Afschrijving clubhuis/verl

-49.000,00 Afl. verpl hypotheek

37.500,00

Nog te vorderen BBT

0,00 Nog te bet. 2014 ATVB

18.501,50

Nog te vorderen ATVB

9.149,62 Te betalen pacht

56.025,83

Te vord. Omzetbelasting

1.922,70 Vooruitontvangsten hal

51.815,72

Spaarrekening ATVB

110.000,00

Saldo bankrek. ATVB

13.192,59

Saldo girorek. ATVB

5.751,21

Saldo bankrek. Baanpraat

890,49

Spaarrekening BBT

2.081,26

Saldo bankrek. BBT

1.561,39

Totaal:

866.123,50

Algemene reserve 1-1-2014 ATVB

Totaal:

866.123,50
287.434,70

Voordeling saldo 2014

-1.453,36
285.981,34

Algemene reserve 1-1-2014 BBT

48.149,22

Voordelig saldo 2014

1.811,87
49.961,09
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TOELICHTING BIJ FINANCIEEL VERSLAG
Algemeen
Het afgelopen financiële jaar is afgesloten met een batig saldo van € 358. Dit bedrag is
toegevoegd aan de algemene reserve, welke hierdoor gestegen is van € 335.584 naar
€ 335.942.
Inkomsten en uitgaven 2014 ATVB
De inkomsten over 2014 zijn € 246 hoger ten opzichte van de begroting 2014. Dit is
vooral veroorzaakt door iets hogere sponsoropbrengsten. Het aantal nieuwe leden
bedroeg 45, waarvan 24 senioren en 21 junioren. Het totale aantal actieve leden
(exclusief superwachters) is gestegen met 19 tot 962.
Ook de uitgaven in 2014 zijn € 1.699 hoger dan begroot. De grootste afwijking tussen
werkelijkheid en begroting heeft betrekking op de pacht van de banen en de kosten voor
jeugdvorming en training. De pacht was als gevolg van een verwachte verhoging begroot
op 47.000. Echter, als gevolg van het raadsbesluit over de tarieven 2012 -2018, met als
gevolg een forse verhoging van de pacht door de gemeente, met terugwerkende kracht
naar 2012 dienen wij een bedrag van € 5.054 extra pacht over 2012 en 2013 te betalen
en over 2014 een bedrag van € 2.152 meer dan begroot. De kosten voor jeugdvorming
en training zijn hoger dan begroot doordat er meer tennisballen en extra sponsorkleding
is aangeschaft. Tegenover de gerealiseerde kostenverhogingen staan lagere kosten voor
de nutsvoorzieningen, welke onder andere veroorzaakt is door de relatief warme winter
en de switch naar een andere leverancier van elektra. Ook zijn de kosten voor het
clubhuis minder als gevolg van minder reparatiekosten dan begroot.
De inkomsten en uitgaven van ATVB over 2014 resulteerden in een negatief saldo van
€ 1.453.
Inkomsten en uitgaven 2014 tennishal BBT
De inkomsten uit het beschikbaar stellen van de binnenbanen zijn gestegen naar
€ 140.218 t.o.v. vorig jaar € 137.340 en zijn € 2.219 hoger dan begroot. Dit is met name
veroorzaakt door de tariefsverhoging en betere bezetting van de hal.
De kosten zijn per saldo iets hoger (€ 279) dan begroot, wat vooral veroorzaakt is door
hogere onderhouds- en schoonmaakkosten van de hal, waaronder het schoonmaken van
het plafond, vervanging van de lampen en brandslangen. Daartegenover staat een fors
lagere kostenpost voor gas en elektra.
Per saldo werd voor de tennishal een voordelig saldo gerealiseerd van € 1.812.

Balans per 31 december 2014 ATVB en BBT
De verhouding eigen vermogen (algemene reserve) / totaal vermogen is nagenoeg gelijk
gebleven en bedraagt bijna 39%.
De hypotheekschuld is afgelopen jaar met € 37.500 door middel van maandelijkse
aflossingen gedaald.
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Gedurende het boekjaar is voor een bedrag van € 2.990 geïnvesteerd in een nieuwe
apparatuur in de keuken en voor € 1.812 voor rijplaten in de hal om deze toegankelijk te
maken voor rolstoelen.
De post nog te betalen ATV Berkenrode bestaat o.a. uit nog te betalen kosten OZB en de
afrekening voor de nutsvoorzieningen. De post te betalen pacht heeft volledig
betrekking op de huur van de buitenbanen (gemeente Lansingerland). De nog te betalen
bedragen BBT bestaan volledig uit vooruitbetaalde baan huur 2014/2015. De nog te
vorderen bedragen bestaan vooral uit de gefactureerde sponsorgelden die nog niet
ontvangen zijn evenals de rente op de spaarrekening en de te vorderen omzetbelasting.
De liquide middelen zijn gestegen met € 58.471 t.o.v. vorig jaar tot € 133.475, wat
vooral veroorzaakt is doordat de helft van de huurschuld aan de gemeente vorig jaar al
betaald is (vorig jaar was nog niets betaald)en meer ontvangen sponsoring per
jaareinde. De vereniging heeft voldoende middelen om aan haar lopende verplichtingen
te kunnen voldoen.
Begroting 2015 ATVB en BBT
De begrote inkomsten en uitgaven voor 2015 worden zowel voor BBT ongeveer op
hetzelfde niveau als gerealiseerd in 2014 geschat. Voor ATVB worden deze inkomsten
en uitgaven 4% hoger geraamd. Dit is vooral het gevolg van de verhoging van de pacht
(conform de tarievennota 2012-2018 van de gemeente). Voor de vereniging betekent dit
een stijging van bijna € 3.000 op jaarbasis van de pacht. Daarnaast dienen we rekening
te houden met de steeds lagere teruggave van de ecotaks (waardoor de kosten
nutsvoorziening stijgen).
Het bestuur is voornemens te investeren in een betere sproei-installatie voor de
buitenbanen (circa 45.000) en ventilatiesysteem voor in de hal (circa 20.000) en
vervanging van de dakgoten/platen (circa 20.000). Hiervoor lopen gesprekken met de
huisbankier om dit te financieren. Hiervoor is circa € 4.000 extra rentelasten
opgenomen in de begroting van BBT. Met de begrote stijging van de pacht,
energiekosten, rentelasten en complete prijsinflatie dient rekening gehouden te worden
in de bepaling contributie.
Op basis van de voorliggende begroting stelt het bestuur voor om de contributie als
volgt te verhogen:
Senioren van € 175,00 naar 185,00 en junioren van € 87,50 naar 92,50, waarbij een
korting wordt gegeven van € 5,00 aan senioren en € 2,50 aan junioren indien gebruik
wordt gemaakt van automatische incasso. Voor aspirant leden wordt de bijdrage voor
het seizoen 2015 voorgesteld van € 50 en wordt voor het seizoen 2016 een bijdrage
voor aspirant leden voorgesteld van € 60.
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Tevens stelt het bestuur voor om de volgende huurtarieven van de hal voor het seizoen
2015/2016 te hanteren:
Maandag t/m vrijdag 09.00 – 18.00 uur:
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 23.00 uur:
Zaterdag en zondag 09.00 – 19.00 uur:
Losse huur baan tot 18.00 uur ( niet weekend):
Losse huur in weekend en na 18.00

€ 525,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 27,50 per uur
€ 37,50 per uur

Seriekaart voor 10 keer (11e keer gratis) een uur per baan: € 275,00 (in weekend en na
18.00 uur € 375,00)
Mees Luichies
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BESTUUR
Zoals bekend heeft Pascalle Raaphorst de functie van secretaris van Daan van den
Ameele overgenomen. Deze functie heeft zij ad-interim in 2014 vervuld.
Tevens heeft Jan Willem ten Hoopen in 2014 op ad-interim basis de functie van Colin
Ouwerling op zich genomen. Hij heeft als aandachtsgebied het sponsorbeleid.
Het bestuur stelt in de ALV voor om Pascalle en Jan Willem per 1 januari 2015 aan te
stellen als bestuurslid.
In verband met het feit dat diverse bestuursleden in een keer aftreed baar zijn, stelt het
bestuur voor om per 1 januari 2015 de navolgende leden te herbenoemen per de datum
zoals vermeld.
Voorzitter
:
Vice Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:
Voorzitter TC
:
Jeugdzaken
:
Kantine en Parkzaken
Hal/BBT
:
Sponsorzaken
:

Jacques Thoen
Ron Twaalfhoven
Pascalle Raaphorst
Mees Luichies
Albert l’Istelle
Michelle Bertens
Bo Smeding
Annelien Smal
Jan Willem ten Hoopen

(benoemd tot 01.01.2016)
(benoemd tot 01.01.2017)
(ad-interim m.i.v. 01.01.2014)
(benoemd tot 01.01.2016)
(benoemd tot 01.01.2015)
(benoemd tot 01.01.2017)
(benoemd tot 01.01.2016)
(benoemd tot 01.01.2015)
(ad-interim m.i.v. 01.01.2014)

Annelien Smal en Albert l’Istelle hebben zich herkiesbaar gesteld.
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 a.i.
Secretaris
22 oktober 2014
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ALV COMMISSIES 2014
In 2014 hebben zich diverse mutaties voorgedaan binnen de verschillende commissies
echter tijdens de ALV van 8 december 2014 stelt het Bestuur voor, dat de onderstaande
leden zitting hebben in de navolgende commissies (termijn t/m ALV 2015).
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 2015
Zoals u bekend is hebben in een aantal commissies eveneens een bestuurslid zitting.
Openingstoernooi Senioren
Hannie Kok
Wim Renden
Gertjan van Dam
Robin van der Welle
Albert l’Istelle
Interne voorjaarscompetitie vrijdagavond
René de Jong
Anita van Tilborgh
Vrijdagavond laddermix
Wim Renden
Hannie Kok
Externe competitie
Norbert van der Welle (senioren)
Simone van den IJssel (senioren)
Merel Stift (jeugd)
Martine Delfgaauw (jeugd)
World Tour (junioren)
Miranda Ouweneel
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Open toernooi Senioren
Markus van der Geest
Gertjan van Dam
Robin van der Welle
Eric Neeteson Lemkes
Diana Spruit
Annelien Smal
Christel Wiersema
Clubkampioenschappen Senioren
Robin van der Welle
Annelien Smal
Jacqueline Trompetter
Yvonne van der Heiden
Jacqueline l’Istelle
Petra van der Veen
Henny Luichies
Racketdag
Lia Stolk
Henriëtte van der Steen
Emmeravonden
Loes van Dalen
Irene Langschmidt
Anita Bakker
Brita de Bruijn
Hans van den Bout
Ed van der Kuijl
Ria Sanders
André Storm
Margriet van Rijssen
Jeugdcommissie
Michelle Bertens (voorzitter)
Leonie Bertens
Hans Bertens
Albert l’Istelle
Merel Stift
Rob van Viersen
Christel Wiersema
Domenica Krens
Martine Delfgaauw
Miranda Ouweneel
Marjan Kans
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Feestcommissie
Leonie Bertens
Ruby Markus
Kyra de Boer
Jacqueline van Viersen
Wilma van Steenwijk
Patrice Portielje
Dennis Thoen
Rob van Viersen
Hans Berens
Park- en materiaalzaken
Bo Smeding (voorzitter)
Bram Hijdra
Gerard Hulst
Gert van Elderen
Leo Ammerlaan (planten)
Mark Brabander (afschrijfsysteem)
Ledenadministratie
Mees Luichies
Kascommissie
De heer B. In der Maur
De heer F. Bosmans
Reserve:
…………………………
…………………………
Sponsorcommissie
Jan Willem ten Hoopen (voorzitter)
Jacqueline l’Istelle
Paul de Groot
Dave Kickken
Robin van der Welle
Communicatie
Ron Twaalfhoven (voorzitter)
Marcel Bootsman
Nancy Loomans
Margriet Bijl
Eric Neeteson Lemkes
Guus Bos
Lion Traas
Jacqueline de Bie
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Lichtkrantbeheer
Trijnie Wiersema
Mentor nieuwe leden
Lex Wiersema
Hal/BBT
Annelien Smal (voorzitter)
Robin van der Welle
Speeltuin
Dick Krens
Oliebollentoernooi
Sandra Sintnicolaas
Niek van Velzen
Wilma van Steenwijk
Bob van Steenwijk
Hal competities
worden door meerdere leden verzorgd, met als eerste aanspreekpunten:
Henriëtte van Dijk /Elsbeth van Leeuwen (dinsdagochtend dames)
Henriëtte van der Steen/George Portielje (donderdagochtend)
Gert van Elderen en Daan van Ameele (vrijdagochtend vutters)
Ina Langhout (vrijdagavond)
Willem Bakker (zaterdag heren)
Désiree Endlich (zondagmiddag)

Berkel en Rodenrijs, 22 oktober 2014
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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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