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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 8 DECEMBER 2014
3. INGEKOMEN STUKKEN, EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 9 VAN DE AGENDA
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2015, WAARIN OPGENOMEN:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secretariaat;
Sponsor Commissie;
Technische Commissie;
Jeugd Commissie;
Clubhuis en parkzaken;
Communicatie;
Hal Commissie;
Commissie Welkom;
Duurzaamheid Commissie.

5. FINANCIEEL OVERZICHT 2015/2016 (JAARVERSLAG 2015)

Hierbij zal als inkomend stuk worden behandeld het verslag van de kascommissie 2015.
Er wordt décharge gevraagd voor de penningmeester voor het financiële beleid. Tevens
wordt een vervangende benoeming voor de kascontrole commissie voorgesteld.
Voor akkoord wordt voorgelegd:
• Investering t.b.v. aanschaf zonnepanelen;
• In te voeren Senior Daglidmaatschap;
• Jaarverslag 2015
• Begroting 2016
• De nieuwe contributies 2016;
• Tarieven wintertennis seizoen 2016/2017.
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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 2015.
7. TERUGKOPPELING LEDENTEVREDENHEIDS-ENQUETE
8. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2016
9. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
10. 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).
11. RONDVRAAG
12. SLUITING
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NOTULEN ALV 8 DECEMBER 2014
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
De presentielijst is door 70 leden getekend. Eén lid is 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.
2. NOTULEN VAN DE ALV VAN 9 DECEMBER 2013
De navolgende wijziging dient te worden aangebracht:
• Blz. 4 – artikel 23 in het bijgesloten Huishoudelijk Reglement gaat niet over de
beëindiging van het lidmaatschap. Dit was de oude versie van het HR, maar de
laatste versie van het HR had bij de vergaderstukken bijgesloten moeten worden.
Naar aanleiding van een vraag in de vorige ALV over het inzien van contracten door de
kascontrolecommissie ontstaat een discussie over de zaken die een
kascontrolecommissie mag onderzoeken. De huidige kascontrolecommissie heeft
inderdaad een aantal contracten inhoudelijk onderzocht. Dit komt later aan de orde bij
agendapunt 5. De vergadering gaat vervolgens akkoord met de notulen.
3. INGEKOMEN STUKKEN EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 9 EN 10
VAN DE AGENDA
Mail van de heer N. van der Welle m.b.t. toelichting over de post jeugdvorming/training.
De voorzitter stelt voor om dit onder punt 5 te behandelen.
De mededelingen m.b.t. de bestuurswisseling per 1 januari 2015 worden onder punt 6
behandeld.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN
Op de agenda ontbreekt het jaarverslag van de Commissie Kantine- en parkzaken. Dit
verslag is wel opgenomen in de ALV bijlage.
De heer L. Wiersema merkt op dat in het jaarverslag van de Halcommissie al een
aankondiging wordt gedaan over de tariefsverhoging van volgend seizoen, terwijl het
een verslag zou moeten zijn over het afgelopen jaar. De voorzitter beaamt dat met de
goedkeuring van het verslag nog niet meteen ingestemd wordt met de beoogde
tariefsverhoging.
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Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de jaarverslagen.
5. FINANCIEEL OVERZICHT 2014/2015 (jaarverslag 2014)
Allereerst worden de vragen in de mail van Norbert van der Welle toegelicht. De post
jeugdvorming/training bedraagt € 19.000,-. Dit zijn tennisballen ad € 9.000,-, de
bijdrage aan de jeugdlessen ad € 7.000,- (subsidies op de baanhuur aan de jeugd; hoe
meer winterlessen zij volgen, hoe meer subsidie zij ontvangen), de competitiekleding ad
€ 1.600,- (die overigens door een sponsor wordt betaald), verder de kosten voor de
jeugdclubkampioenschappen, het jeugd-oliebollentoernooi, het striptennis en de
competities voor de jeugd. Vervolgens ontstaat er een discussie over het bedrag voor de
tennisballen. Het bestuur licht toe dat dit te maken heeft met de extra gekochte ballen
voor de nieuw opgestarte competities met de gekleurde ballen. Ook wordt door de heer
A. Hulst de opmerking gemaakt dat de regel vanuit de KNLTB, om elke twee
jeugdcompetitiewedstrijden met nieuwe ballen te starten door onze vereniging wordt
nageleefd. Het bestuur beaamt deze opmerking. Ook is er meer geld uitgegeven aan de
competitiekleding voor de jeugd, aangezien de kleding na verloop van tijd te klein wordt
voor de groeiende kinderen. De heer N. van der Welle vraagt vervolgens wie er gebruik
maakt van de post jeugdvorming, hoeveel kinderen betreft dit? De penningmeester
antwoordt dat het grootste gedeelte naar de competitiejeugd gaat maar ook de kinderen
die striptennis doen profiteren hiervan. De heer N. Welle wil vervolgens weten hoeveel
jeugdleden wij inmiddels hebben. Dit zijn er zo’n 200, antwoordt de penningmeester.
De heer M. Ouweneel vraagt of de tennisballen voor de senioren ook in dit bedrag zijn
opgenomen. De penningmeester meldt dat dit niet het geval is. Na nader onderzoek is
gebleken dat de ballen ook voor de senioren gebruikt worden. Een derde van de ballen (€
3.000,-) gaat naar de tennisschool en twee derde van de ballen (€ 6.000,-) is bestemd voor
de competities en toernooien van junioren en senioren waarvoor inschrijfgeld of baanhuur
is betaald. Als tennisvereniging kunnen wij de binnenbanen alleen verhuren aan de
tennisschool met bijbehorende faciliteiten, hiermee worden tennisballen bedoeld. Als de
vereniging dit niet doet, geldt er een ander btw tarief. Bij een halcompetitie zal voortaan
eenmalig het benodigde aantal ballen worden verstrekt aan het begin van het seizoen. De
senioren die externe competitie spelen, ontvangen aan het begin van de competitie het
benodigde aantal ballen samen met de formulieren. De junioren die externe competitie
spelen ontvangen het benodigde aantal ballen aan het begin van iedere competitiedag.
De heer H. van Teffelen stelt de vraag of het bedrag voor de ballen van de jeugd niet
teruggeschroefd kan worden naar bijvoorbeeld € 6.000,- in het kader van de
bezuinigingen. Dit blijkt vanwege de geldende regels niet mogelijk.
Mevrouw B. de Bruijn vraagt of wij de tennisballen niet ergens goedkoper kunnen
krijgen. De penningmeester meldt dat wij al flinke korting krijgen omdat wij
rechtstreeks bij de importeur bestellen, nl. Dunlop.
De heer Y. Goedbloed vraagt of de tennisballen en competitiekleding niet doorbelast
kunnen worden aan de jeugd om kosten te besparen. De penningmeester antwoordt dat
de kleding door een sponsor betaald wordt en daarom niet doorbelast wordt.
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De heer H. Bruins vraagt zich af of we niet kritischer moeten zijn met onze uitgaven, nu
we een vereniging zijn die geen wachtlijst meer heeft. Bovendien wil hij weten of wij een
idee hebben hoeveel leden we nu hebben. De penningmeester kan die vraag precies
beantwoorden met de volgende aantallen: 790 seniorleden, 180 jeugdleden en 40
superwachtlijst-leden. Op deze aantallen heeft de penningmeester de begroting voor
2015 gemaakt. Helaas is er landelijk een tendens van de terugloop van ledenaantallen.
De heer Bruins spreekt zijn zorgen uit over het feit dat bij een contributieverhoging
vermoedelijk nog meer leden zullen opzeggen. De penningmeester meldt dat daar in het
bestuur al overleg over is. Hij licht tevens toe dat de club de exploitatie rond moet
krijgen en het niet de bedoeling is dat wij winst maken. Uiteraard denkt het bestuur
hard na over het verlagen van de kosten. Als voorbeeld noemt hij dat hij informatie heeft
ingewonnen over zonnepanelen. Dit betreft een investering die op termijn een besparing
gaat opleveren. De heer Bruins merkt op dat niet ieder lid hetzelfde bestedingspatroon
heeft. De penningmeester meldt dat het bestuur zeker afwegingen maakt over de
uitgaven. De nieuwe sproei-installatie is opgenomen in de begroting, maar het zijn de
leden die deze uitgave goed- of afkeuren. De penningmeester licht tevens toe dat de
sproei-installatie een investering is die over meerdere jaren uitgesmeerd en
afgeschreven moet worden. Volgens het bestuur is deze installatie nodig om de behoefte
van de vereniging, namelijk het hebben van zo goed mogelijk bespeelbare banen, uit te
laten komen.
De heer B. Hijdra mengt zich in de discussie en stelt dat de sproei-installatie niet
vernieuwd hoeft te worden. Volgens hem is het schoonmaken en doorspuiten en
eventueel vervangen van de sproeikoppen voldoende om de installatie goed te laten
werken. Dit dient vervolgens regelmatig te gebeuren. De voorzitter meldt dat als het
hard waait, de sproei-installatie niet goed werkt. ’s Nachts worden de buitenbanen 2 x
gesproeid. De heer Hijdra is van mening dat harde wind geen rol speelt. Mevrouw E. van
Leeuwen vraagt of er al door een deskundige naar is gekeken. De voorzitter meldt dat fa.
Verhoeven de installatie heeft onderzocht en geadviseerd heeft de installatie te
vernieuwen en van een zwaardere pomp te voorzien. Mevrouw van Leeuwen geeft aan
dit logisch te vinden, aangezien fa. Verhoeven extra omzet ziet. Zij vraagt zich af of er
niet meerdere offertes opgevraagd moeten worden. De voorzitter meldt alle vertrouwen
in fa. Verhoeven te hebben, aangezien we al vele jaren samenwerken. Uiteraard worden
er meerdere offertes opgevraagd.
De penningmeester meldt dat de proefstukken van de gordijnen in de hal nog even
blijven hangen. Het vernieuwen van de gordijnen is een investering die nog even kan
wachten. Hierop vraagt mevrouw M. Bijl of die gordijnen niet gesponsord kunnen
worden. De penningmeester antwoordt hierop dat de sponsorcommissie hier al mee
bezig is. Ook heeft het bestuur overwogen om een onderhandse lening aan te gaan bij
een groepje leden om zo bepaalde investeringen te bekostigen.
Mevrouw B. de Bruijn vraagt of de stukken ter voorbereiding op de ALV niet eerder
gepubliceerd kunnen worden, zodat de leden zich beter kunnen voorbereiden. De
penningmeester meldt dat wij volgens de regels alle stukken 6 weken voor de ALV op de
website hebben gepubliceerd.
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De heer W. Renden stelt voor om de contributie ieder jaar te verhogen met de
inflatiecorrectie en daarop de begroting op te stellen. De penningmeester legt uit dat dit
lastig in praktijk te brengen is door de overige uitgaven waar we mee te maken hebben,
zoals pacht. De basis zijn de kosten waarvan vervolgens de hoogte van de contributie
afgeleid wordt.
De heer L. Meijer vraagt of het niet de bedoeling is dat aan het bestuur eerst decharge
wordt verleend over de cijfers van vorig jaar en daarna pas besluitvorming plaatsvindt
over de begroting van het volgende jaar. De voorzitter en penningmeester melden dat
dit altijd gelijktijdig is gedaan, maar misschien is het beter om dit te splitsen om de
besluitvorming over elk onderdeel te bevorderen.
De vicevoorzitter wil tevens benadrukken dat wij nu naar de uitgaven kijken, maar dat
het bestuur ook al bezig is met het opzetten van een commissie ledenwerving & behoud
om zo ook aan de inkomsten kant te werken.
Hierop komen direct allerlei ideeën en suggesties los. Zoals het instellen van
verschillende soorten lidmaatschappen, bijvoorbeeld een studentenlidmaatschap,
genoemd door mevrouw P. van der Veen. Mevrouw J. l’Istelle vraagt zich af of we geen
extra leden kunnen werven door kinderen van kinderdagverblijven te ontvangen. De
voorzitter meldt dat dat lastig is, een tennisbaan is daar geen goede omgeving voor. Wel
denkt het bestuur al na over bepaalde scholenacties. Ook vraagt mevrouw l’Istelle naar
de mogelijkheid om de kinderen die op de wachtlijst van de hockeyvereniging staan,
tijdelijk bij ons te laten sporten, totdat zij daar aan de beurt zijn. Dit met de hoop dat de
tennissport ook hun interesse wekt. De voorzitter vertelt dat hij via de VHL al spreekt
over vormen van samenwerking met de andere sportverenigingen.
De heer Y. Goedbloed vraagt in hoeverre een stichting Vrienden van ATV Berkenrode
een idee is. De penningmeester meldt dat de sponsorcommissie druk bezig is met het
binnenhalen van gelden; zij zullen alle genoemde ideeën meenemen. Ook zijn er ideeën
genoemd die door de nieuwe commissie ledenwerving & behoud meegenomen zullen
worden.
De heer L. Wiersema vraagt of alle sponsorgelden inmiddels ontvangen zijn. De
penningmeester antwoordt dat dat bijna het geval is.
De heer R. van der Welle vraagt zich af waarvoor het bedrag van € 14.000,- staat m.b.t.
competities en toernooien. De penningmeester antwoordt dat dit bedrag voor
competities en toernooien is, terwijl de sponsorinkomsten worden verantwoord onder
de sponsoropbrengsten.
Mevrouw E. van Leeuwen stelt de vraag waarom er € 1.812,- is uitgegeven aan rijplaten
voor rolstoelers bij een evenement, terwijl de spelers door de zijdeur naar binnen
konden. De penningmeester antwoordt dat dit nodig was om de sponsoring van het
evenement van € 2.500,- binnen te krijgen. Bovendien was het geen optie om
gehandicapte spelers vanuit de kleedkamer buitenom de hal in te laten gaan.
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De heer N. van der Welle vraagt of er nu gestemd moet gaan worden over de nieuwe
sproei-installatie. Daarnaast vraagt hij of er nu een hele nieuwe installatie moet komen
of toch alleen nieuwe sproeikoppen. De penningmeester meldt dat een nieuwe sproeiinstallatie nu niet gefinancierd kan worden. We zullen eerst met de bank om de tafel
moeten of een andere manier moeten vinden om dit te financieren.
Na enige discussie meldt de heer D. van den Ameele dat wij er nu niet uit zullen komen,
het bestuur heeft daarvoor een te beperkt financieel mandaat. Hij stelt voor een
buitengewone ALV uit te roepen waarin het bestuur alles m.b.t. de eventuele nieuwe
sproei-installatie goed onderbouwt. In deze buitengewone ALV zal dan alleen het
investeringsplan met alle gewenste investeringen besproken worden. Het bestuur stemt
hiermee in en zal dit voor 1 april 2015 realiseren op het moment dat de zaken
beslissingsklaar zijn.
De heer M. Ouweneel brengt in dat er vorig jaar is gesproken over tendermogelijkheden
m.b.t. aanbestedingen. Hij oppert het idee om hiernaar te kijken met hulp van leden die
hier verstand van hebben. De voorzitter vraagt de leden die hier verstand van hebben
zich te melden bij de secretaris.
De heer H. Bruins vraagt of de beslissing van de contributieverhoging ook niet kan
wachten tot de buitengewone ALV, als er meer duidelijk wordt over de eventuele
investeringen. De voorzitter geeft aan dat dat niet kan, omdat dan alles een jaar blijft
liggen.
De heer D. van den Ameele stelt voor aan de vergadering om nu alvast de helft van de
contributieverhoging te accorderen en na de buitengewone ALV de andere helft. De
penningmeester meldt dat dat niet zijn voorkeur heeft i.v.m. de verwerking van de
automatische incasso’s. Vervolgens stelt de heer Van den Ameele voor om nu te
stemmen voor de hele contributieverhoging en mocht de investering niet doorgaan, dan
wordt dat geld geparkeerd voor een toekomstige investering. De vergadering stemt in
met de stemming over de verhoging van de contributie. 38 leden van de 70 leden op de
presentielijst stemmen voor de voorgestelde contributieverhoging. In de eerstvolgende
bestuursvergadering is besloten dat er geen buitengewone ALV uitgeroepen zal worden,
aangezien de investeringen die het bestuur op het oog had, voorlopig niet kunnen
doorgaan. Er zal eerst nader onderzoek nodig zijn of de bestaande sproei-installatie niet
gerepareerd cq. schoongemaakt kan worden, aangezien er een vervuilingsprobleem blijkt
te zijn.
De heer C. van Hilten vraagt of de voorgestelde tariefsverhoging voor de binnenbanen
voor iedereen geldt. Hij heeft een rekensom gemaakt a.d.h.v. het bezettingsrooster en
ziet daarin een gat. De penningmeester vraagt of hij rekening heeft gehouden met de
btw, dat blijkt niet het geval. De heer Van Hilten vraagt zich af of de tennisschool
dezelfde tarieven betaalt. De penningmeester licht toe dat de tennisschool dezelfde
tarieven betaalt, maar daarop een korting ontvangt, omdat zij de grootste afnemer zijn.
De heer A. Hulst meldt uit hoofde van de kascontrolecommissie dat hij voorafgaand aan
de afspraak met de penningmeester al vragen van leden heeft ontvangen. Hij beaamt dat
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de tennisschool inderdaad een korting ontvangt, dit is conform de gemaakte afspraken.
Tevens bevestigt hij dat de tennisschool de grootste afnemer is v.w.b. de binnenbanen.
De heer W. van der Burg, het andere lid van de kascontrolecommissie, voegt toe dat zij
als kascontrolecommissie het financiële beleid hebben gecontroleerd en diepgaand
hebben gekeken naar de opbrengsten uit de hal. De heer Van Hilten vraagt of het niet
mogelijk is om de tennisschool meer te laten betalen. De penningmeester antwoordt
daarop dat we dat niet doen, omdat de vereniging door de tennisschool ook extra
inkomsten heeft n.a.v. nieuwe leden en aspirant leden.
Tenslotte adviseert de kascontrolecommissie de ALV om decharge te verlenen aan de
penningmeester. Vervolgens leest de voorzitter de verklaring van de
kascontrolecommissie namens hen voor. De ledenvergadering stemt mede op grond
hiervan in met de dechargeverlening aan de penningmeester
De heer A. Hulst is nu twee jaar lid geweest van de kascontrolecommissie. De heer W.
van der Burg heeft zijn lidmaatschap opgezegd en zal hierdoor volgend jaar geen zitting
nemen in de kascontrolecommissie, hij treedt hierdoor af. Dat betekent dat de twee
reserveleden, te weten de heren B. in der Maur en F. Bosmans doorschuiven en volgend
jaar kascontrolecommissie zijn. In de vergadering worden twee nieuwe reserve leden
gekozen, te weten de heren R. Borsboom en W. Wellens.
6. BESTUUR
De voorzitter meldt dat Pascalle Raaphorst en Jan Willem ten Hoopen sinds 1 januari
2014 op ad-interim-basis bestuurslid zijn. Pascalle als secretaris en Jan Willem als
bestuurslid voor de sponsorcommissie. Daan van den Ameele is vorig jaar afgetreden en
ten tijde van de ALV in 2013 hadden wij nog geen nieuwe kandidaat gevonden,
inmiddels is dat wel gebeurd in de persoon van Pascalle. Colin Ouwerling is vorig jaar
tussentijds afgetreden wegens privéomstandigheden, hij is opgevolgd door Jan Willem
ten Hoopen. De vergadering staat achter beide benoemingen.
De heer H. van Teffelen stelt voor om in de statuten op te nemen dat ieder bestuurslid
een maximum aantal jaren aan mag blijven om zo verjonging te bewerkstelligen. De heer
R. Borsboom is het hier niet mee eens, hij vindt het juist prettig dat betrokken mensen
zich voor lange tijd willen inzetten voor de vereniging. Ook de heer H. Bertens is het
hiermee niet eens met het voorstel van de heer van Teffelen Hij zegt 15 jaar met veel
plezier in het bestuur gezeten te hebben. En hij is niet afgetreden omdat hij het niet
meer leuk vond, maar omdat hij plaats wilde maken voor de jonge garde. Dit voorstel
wordt afgewezen.
De voorzitter stelt vervolgens voor om de bestuursleden van wie de termijn afloopt,
opnieuw voor drie jaar te benoemen, te weten Annelien Smal en Albert l’Istelle. De
vergadering is akkoord.
De voorzitter meldt dat zijn termijn eind 2015 afloopt en dat hij besloten heeft dan
definitief te stoppen. Sinds de zomer voert hij al gesprekken met Ron Twaalfhoven over
zijn opvolging. Beiden hebben hier goed over nagedacht en zijn tot overeenstemming
9

ALV Bijlage 2015

gekomen dat Ron een goede kandidaat is om Jacques per direct als voorzitter op te
volgen. Jacques zal nog een jaar in het bestuur blijven als algemeen bestuurslid. De
ledenvergadering stemt met deze taakwisseling in. Ron zal na de pauze de
voorzitterstaken op zich nemen.
7. BENOEMING VAN DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2015
Na de pauze start de nieuwe voorzitter met een korte toelichting over zijn benoeming
tot voorzitter. Hij meldt nogmaals dat het bestuur bezig is met het starten van een
commissie voor ledenwerving en behoud die zal samenwerken met diverse andere
commissies.
De benoeming van de commissies voor 2015 wordt akkoord bevonden nadat de
aanpassing gedaan zal worden dat mevrouw L. Stolk ook als vrijwilligster verbonden is
aan de halcompetitie op donderdagochtend.
8. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
De voorzitter meldt dat vorig jaar al is genoemd dat Jan en Wilma vorig jaar hebben
aangegeven met pensioen te gaan. Daarom is een nieuw contract afgesloten met Lia en
Mandy per 1 januari 2015. Uiteraard zullen Jan en Wilma achter de schermen betrokken
blijven. Lia heeft recentelijk een knie-operatie ondergaan en zal na haar herstel snel
terugkeren.
Ondersteund door slides licht de voorzitter het nieuwe concept m.b.t. het parkbeheer
toe. Het contract met de huidige groundsman loopt af per 1 april 2015. Het bestuur
wenst een nieuwe opzet waarbij het parkbeheer niet alleen het baanonderhoud betreft,
maar ook het onderhoud van het hele park (hang- en sluitwerk, bestrating, verfwerk
enz.), toezicht en aanspreekpunt voor de bezoekers. Het bestuur wenst dat het complex
een professionele uitstraling heeft. Het park is nu 10 jaar oud en heeft veel onderhoud
nodig, dit is teveel onderhoud om alleen met vrijwilligers te realiseren. Hiertoe zijn
binnen het bestuur Jacques, Mees en Ron aangewezen om een profiel voor
parkbeheerder op te stellen en de juiste kandidaat hiervoor te zoeken. Zij hebben
iemand gezocht die betrokken, zichtbaar aanwezig, handig en communicatief goed is,
aanwezig is bij toernooien en competities en oproepbaar bij calamiteiten. Deze persoon
dient 7 dagen per week 4 uur per dag aanwezig te zijn. Ron licht toe dat vanaf dag 1
Annelien en Pascalle buiten het hele proces gehouden zijn tot en met de stemming
binnen het bestuur. Dit was omdat naast de huidige groundsman ook hun partners zich
hebben gemeld als kandidaat voor deze nieuwe functie. Met deze drie kandidaten zijn
alle criteria besproken. Uit de stemming binnen het bestuur is Dennis Raaphorst als
eerste gekozen, vlak daarachter stond Robin van der Welle en als derde is Willem
Venema gekozen. Tot 1 april 2015 heeft Dennis de tijd om zich in te werken en de nodige
investeringen in kennis en materieel te doen.
De heer C. Schürmann stelt de vraag of het niet zwaar is om dit alles door 1 persoon te
laten doen. De voorzitter antwoordt dat Dennis al bezig is met het regelen van back-ups.
Dennis beaamt dit.
10
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De heer D. van den Ameele vraagt of deze functie op de loonlijst komt en of dit geldt voor
de binnen- en buitenbanen. De voorzitter legt uit dat deze functie vanuit een ZZPconstructie zal zijn en inderdaad geldt voor de binnen- en buitenbanen.
De heer M. Ouweneel vraagt of dit nog invloed op de begroting heeft. De voorzitter meldt
dat dat niet het geval is.
Mevrouw E. van Leeuwen vraagt of het aanwezige materieel van de club is of van de
huidige groundsman. De voorzitter antwoordt dat het meeste materieel van de club is,
enkele materialen zullen door Dennis aangeschaft moeten worden.
9. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN
9a. Brief Hans Bruins betreffende baanverhuur BBT, ondersteund door handtekeningen
van tenminste 5 leden.
9b. Brief Jan Bart van der Graaf betreffende tennismuurtje, ondersteund door
handtekeningen van tenminste 5 leden.
Beide brieven worden gevoegd bij deze notulen.
9a. De heer H. Bruins licht zijn brief toe aan de vergadering. Vervolgens brengt Martin
van der Brugghen de visie van de tennisschool in. De voorzitter meldt dat het
baanreglement is opgesteld met als doel maximale bezetting van de binnenbanen te
behalen. De voorzitter verduidelijkt dat in het reglement wordt gesproken over de
gebruiker van de banen, hierin wordt geen onderscheid gemaakt per persoon. Geen
enkele gebruiker is belangrijker dan een andere gebruiker. Doordat in het reglement is
opgenomen dat de gebruiker het eerste optierecht heeft voor het volgende jaar, halen
we een zo hoog mogelijke bezettingsgraad. Mevrouw E. van Leeuwen vraagt waarom er
niet een roulatiesysteem gehanteerd kan worden. De heer R. van der Welle antwoordt
dat bij zo’n systeem er veel onenigheden zullen optreden en de bezettingsgraad zal
dalen, wat minder inkomsten betekent. Er bestaat nu een wachtlijst en als iemand de
baanhuur opzegt, worden de mensen op de wachtlijst benaderd. Mevrouw A. Smal geeft
aan een oplossing aangedragen te hebben waardoor de vrijdagochtend-VUT-competitie
2 uren opeenvolgend 4 banen kan huren, maar hierop heeft de heer H. van Teffelen
gereageerd dat dat dat in hun dagschema niet uitkomt. Dit argument komt tegenover de
argumenten van de tennisschool. Na enige discussie zegt de heer M. Ouweneel dat hij al
vaker een discussie heeft aangehoord waarin het over het belang van een bepaalde
groep leden gaat i.p.v. het belang van alle leden. Daarop stelt de voorzitter voor een
stemming hierover te houden. De stemming betreft het schrappen van het optierecht uit
het baanverhuurreglement. Tijdens de stemming stemmen 8 leden voor dit voorstel en
de grote meerderheid stemt tegen. Het voorstel van de heer Bruins wordt daarom
afgewezen. Mevrouw Smal verzoekt de heren van de VUT-competitie nogmaals de
gedane voorstellen in overweging te nemen.
9b. De heer J.B. van der Graaf licht zijn brief toe. Inmiddels heeft hij tijdens de
vergadering begrepen dat het realiseren van een tennismuurtje financieel lastig is. Een
definitief besluit hierover zal in deze vergadering niet mogelijk zijn, maar hij wil graag
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een onderzoek doen naar de haalbaarheid van een tennismuurtje zodat er wellicht in de
volgende ALV een besluit te nemen is. De voorzitter geeft akkoord voor het doen van een
onderzoek naar de haalbaarheid van een tennismuurtje en verzoekt rekening te houden
met twee voorwaarden, te weten de plek van de muur i.v.m. geluidsoverlast voor
tennissers en de financiën. De voorzitter meldt dat er vroeger al eens een besluit is
genomen m.b.t. een tennismuurtje en dat er toen gekozen is voor de minibanen i.p.v. een
tennismuurtje. De heer D. van den Ameele geeft mee dat je niet zomaar van alles mag
bouwen, wellicht is er toestemming van de gemeente nodig. De heer B. Hijdra meldt het
bestaan van een half ronde muur waarbij de bal altijd naar jou terug komt, volgens hem
kost zo’n muur ongeveer € 6.000,-/7.000,-.
10. RONDVRAAG
Mevrouw M. Bijl vraagt namens de website commissie of er niet webcams kunnen
komen, zodat je via de website kunt zien of je wel of niet kunt spelen, afhankelijk van het
weer en de drukte. De voorzitter antwoordt dat dat geen optie is, omdat de wachttijd om
vrij te spelen nu helemaal niet zo lang is en als de mensen eventuele drukte op de
webcam zien, komen ze helemaal niet en dan komen er dus minder bezoekers naar het
park.
Mevrouw B. de Bruijn stelt voor om de ALV-notulen eerder te publiceren op de site om
zich de volgende keer beter en langer te kunnen voorbereiden. De voorzitter antwoordt
dat in de jaargids die in maart 2015 uitkomt, een verslag komt te staan. In de jaargids
wordt meer informatie gegeven en ook is veel informatie op de website te zien. Je kunt je
aanmelden bij de website om een melding te krijgen als er nieuwe informatie op de
website wordt toegevoegd. De voorzitter adviseert alle leden hiervan gebruik te maken.
Mevrouw L. Bertens vraagt wanneer de minibanen veilig bespeelbaar zijn, aangezien ze
nu nog behoorlijk snel glad zijn. De heer B. Smeding meldt dat de minibanen voorzien
zijn van een grit laag en een nieuwe verflaag. Hij zal de minibanen nogmaals goed
bekijken en ervoor zorgen dat ze in orde zijn voor de start van het nieuwe seizoen.
De heer C. Schürmann vraagt waar het kunstwerk van het oude park is gebleven. De
heer D. van den Ameele antwoordt dat hij met Wilma alle ruimtes heeft onderzocht en
het kunstwerk helaas niet gevonden heeft. Ook de heer B. Hijdra kan beamen dat het
kunstwerk foetsie is. Nu vraagt de heer Schürmann of er dan financiële ruimte is voor
een nieuw kunstwerk. De voorzitter meldt dat dit wordt meegenomen in de
bestuursvergaderingen.
De heer A. Hulst vraagt of er ooit is onderzocht of er een extra binnenbaan bijgemaakt
kan worden. De voorzitter antwoordt dat dat niet haalbaar is i.v.m. het feit dat er geen
ruimte is op eigen grond, alleen op gemeente grond. De gemeente heeft te kennen
gegeven geen extra grond ter beschikking te stellen.
De heer D. van den Ameele brengt in of het een idee is om in de hal al om 8.00 uur te
starten i.p.v. om 9.00 uur. De heer J. Thoen antwoordt dat dit consequenties heeft voor
de pachter en de parkbeheerder. In het contract met de gemeente staat dat het park van
12
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7.00 tot 23.00 uur open mag zijn. De voorzitter meldt dat hij dit zal meenemen in de
bestuursvergaderingen.
11. SLUITING
Om 23.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.
Berkel en Rodenrijs, 10 december 2014
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2015
Inmiddels ben ik alweer bijna twee jaar actief als secretaris van ATV Berkenrode, wat
vliegt de tijd als je het naar je zin hebt.
We hebben weer een mooi jaar achter de rug. Naast mijn secretaris-activiteiten, draag ik
ook mijn steentje bij aan de nieuwe commissie Welkom. Met deze commissie hebben we
al mooie initiatieven op touw gezet om nieuwe leden te werven en bestaande leden te
behouden. Maar uiteindelijk is dit een commissie die van ieder lid hulp kan gebruiken.
De AED herhalingscursus is weer georganiseerd. Totaal zijn via onze vereniging meer
mensen opgeleid dan vorig jaar voor reanimatie en de inzet van een AED. Wel zo’n veilig
gevoel in een sportieve omgeving met leden uit allerlei leeftijdsgroepen. Namens de
tennisschool heeft Nik, deze cursus gevolgd en namens de bar zijn dat Bob, Wilma,
Mandy en Sandra. Van de bestuursleden hebben Mees, Ron, Annelien en Michelle deze
cursus gevolgd. Ook de nieuwe groundsman Dennis is opgeleid en een aantal leden die
de organisatie van het Old-Timerstoernooi hebben verzorgd in de persoon van Ria
Sanders, Elsbeth van Leeuwen en Ineke Verkade hebben deze cursus met goed gevolg
afgerond.
Dit jaar heb ik voor het eerst het Vrijwilligersfeest georganiseerd in samenwerking met
Mandy, Lia en Sandra. Het was een gezellige manier om onze vrijwilligers te bedanken.
Tijdens deze avond is Willem Bakker benoemd tot en in het zonnetje gezet als nieuw VIB
lid.
Via deze weg wil ik ook alle vrijwilligers nogmaals bedanken die zich het afgelopen jaar
weer voor onze vereniging hebben ingezet. Op zaterdag 16 januari 2016 zal de
vrijwilligersavond weer plaatsvinden, daar zal ook het nieuwe VIB lid bekend gemaakt
worden.
Namens alle bestuursleden wens ik u allen alvast een gezond, sportief en mooi 2016 toe.
Pascalle Raaphorst
Secretaris
Berkel en Rodenrijs, 15 september 2015
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JAARVERSLAG SPONSOR COMMISSIE
Het afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan het maken van nieuwe afspraken met
bestaande sponsoren. Dit heeft ertoe geleid dat de 3 hoofdsponsors G.S. van den IJssel,
Cas Lamens en Intersport Doesburg voor langere tijd aan ATV Berkenrode verbonden
blijven. Dit is ook aan de buitenkant van de tennishal te zien waar sinds enige tijd de 3
uitingen van de bedrijven te zien zijn.
Ook zijn er twee nieuwe sponsors geworven die beiden onze vereniging een warm hart
toedragen. Vitrona Zonwering, Kozijnen en terrasoverkappingen heeft aangegeven op
diverse manieren een bijdrage te willen leveren, waaronder het verbinden van de naam
aan ons openingstoermooi.
Sportfondsen Lansingerland (“De Windas”) draagt uiteraard de jeugd van Lansingerland
een warm hart toe, wat zich ook uit in sponsoring van de jeugdclubkampioenschappen
en een banier bij de minibanen.
De Jaargids blijkt een goede manier voor sponsors om hun activiteiten voor het voetlicht
te brengen. De verspreiding onder de 1000 leden zorgt voor de juiste dekking binnen de
diverse doelgroepen.
In de Sponsorcommissie hebben zich het afgelopen jaar wisselingen voorgedaan,
waarbij de nieuwe en bestaande leden van de commissie veel zin hebben om de
schouders eronder te zetten.
Het aantal sponsors is stabiel rond de 50 met een jaarlijkse bijdrage van ca. € 30.000,-.
Dit aantal willen we in 2016 graag verder uitbreiden.
Een sponsorbrochure is in de maak, evenals een jaarplanning om op de juiste momenten
in het jaar te kunnen gaan werven. Binnen de commissie zullen we ook steeds meer
nadenken over pakketten voor sponsoren waarbij we hun investering kunnen vertalen
in het behalen van meer omzet, naamsbekendheid of imago-ondersteuning.
Dat de hulp van leden daarbij welkom is spreekt voor zich. Dus als ATV Berkenrode lid
denk je uiteraard bij aankopen als eerste aan diegenen die ertoe bijdragen dat de
contributie op het zelfde peil kan blijven.
Vriendelijke groet,
Ton Remmelzwaan
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE
Als voorzitter van de Technische Commissie ben ik aanspreekpunt voor de volgende
activiteiten:
Toernooien:
•
•
•
•
•
•
•

Openings- en kennismakingstoernooi Junioren
Vitrona Openingsweekend Senioren
Sportfondsen Lansingerland Jeugdclubkampioenschappen
IJssel Open toernooi
Oldtimers toernooi
Keukenstudio Kruize Clubkampioenschappen
Oliebollen toernooi

Competities:
•
•
•
•

Voorjaarscompetitie
Interne competitie
Laddermixcompetitie
Herfstcompetitie

Overige activiteiten:
•
•
•
•

Emmeren (di)
Racketochtend (do)
Vuttersochtend (vr)
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.
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.
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Onderstaand een beknopt verslag per onderdeel
Openingstoernooi:
Het openings- en kennismakingstoernooi voor junioren heeft plaatsgevonden en was
weer een groot succes. Het Vitrona openingsweekend voor senioren heeft helaas door
het slechte weer maar deels plaatsgevonden. Op zaterdagochtend konden de eerste
poules gewoon hun wedstrijden spelen. De wedstrijden van de overige poules op
zaterdag en zondag moesten echter afgezegd worden door aanhoudende regen.
Sportfondsen Lansingerland Jeugd- en Keukenstudio Kruize senioren
clubkampioenschappen:
Dit jaar was het de bedoeling om de jeugdclubkampioenschappen (net als vorig jaar) in
de eerste week van de zomervakantie te organiseren (met als doel om meer jeudleden te
trekken). Door te beperkte interesse is last minute besloten om de
jeugdclubkampioenschappen te verplaatsen naar de laatste week van de zomervakantie.
Uiteindelijk waren er 36 spelers met 44 aanmeldingen. Ter vergelijking , het aantal
deelnemers in 2012 was 59, in 2013 waren het er 48 en in 2014 namen 30 jeugdleden
deel aan de clubkampioenschappen. Dit is veel te weinig. Daarom wordt gekeken of het
mogelijk is om in 2016 uit te gaan van aanmelding van alle jeugdleden tenzij men te
kennen heeft gegeven niet mee te willen doen.
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.
De senioren clubkampioenschappen werden net als vorig jaar direct na de
voorjaarscompetitie gespeeld. Ondanks dat er voldoende aandacht aan de communicatie
is besteed, een Ladies Night op woensdag en een Mens Night op vrijdag werd
georganiseerd is de deelname verder afgenomen (zelfs de interesse voor de Ladies Night
is afgenomen en op de Mens Night kwam bijna niemand af). Dit jaar namen 112 leden
deel aan de seniorenclubkampioenschappen. Ter vergelijking, in 2012 deden 171 leden
mee aan de seniorenclubkampioenschappen, in 2013 waren het 141 leden en in 2014
namen 148 leden deel aan de seniorenclubkampioenschappen. Het aantal blijft afnemen
maar we blijven doorgaan met het organiseren van de seniorenclubkampioenschappen.
De winnaars in de hoogste categorie (HE5 en DE5) waren Norbert Kuijpers en
Jacqueline Trompetter.
Het IJssel Open toernooi en het Oldtimers toernooi
Het IJssel Open toernooi was wederom een groot succes. Vorig jaar waren er 496
deelnemers. Dit jaar waren er 421 deelnemers. Weer een prachtig resultaat voor de
organiserende commissie.
Dit jaar werd het Oldtimers toernooi door ATV Berkenrode georganiseerd. Dit was een
groot succes en het was erg gezellig. De afsluiting was enorm gezellig. Volgend jaar is
LTC Triomf aan de beurt om dit toernooi te organiseren.
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Open jeugdtoernooi en Oliebollen toernooi:
Het Open jeugdtoernooi is dit jaar in handen van Triomf. Volgend jaar is ATV
Berkenrode weer aan de beurt om het open jeugdtoernooi te organiseren. Het
oliebollentoernooi was in 2014 weer een succes. Met veel enthousiasme is hier weer aan
deelgenomen. Altijd gezellig in de laatste week van het jaar.
Voorjaarscompetitie:
De voorjaarscompetitie is normaal verlopen. Aan de zaterdagcompetitie deden dit jaar
15 teams mee. Dit betekent dat er voldoende ruimte is om nieuwe teams te plaatsen.
Aan de voorjaarscompetitie deden het volgende aantal teams mee:

Dinsdag

Junioren Senioren
n.v.t.
3

Zaterdag
Zondag
(landelijk)

1

15

7

9

Aantal
Kampioen
Geen
4 senioren
en 1 junior
1 senior en
1 junior

In totaal zijn dus 7 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.
Ten aanzien van het aantal jeugdteams is op zondag het maximum bereikt. Om te
trachten meer jeugdteams op te kunnen stellen zal in overleg met de KNLTB bekeken
worden of de 4 binnenbanen (en eventueel banen van een buurvereniging)
meegenomen mogen worden in het bepalen van de baancapaciteit.
Dit jaar werden de kampioenen voor het eerst gehuldigd op de afsluitende speeldag bij
ATV Berkenrode. Om de afsluiting een feestelijk tintje te geven werd zelfs een disco met
artiest ingehuurd. De opkomst was dit jaar nog gering. Volgend seizoen zullen wederom
de kampioenen tijdens een afsluitend feest op de vereniging gehuldigd worden.
Interne Competitie:
De interne competitie is net als voorgaande jaren uitstekend georganiseerd. Dit jaar
werd met een A-poule, AB-poule en een B-Poule gespeeld.
Laddermixcompetitie:
De laddermixcompetitie is wederom een doorslaand succes. De animo om deel te nemen
aan de laddermixcompetitie is overweldigend. Ook dit jaar kon de finale gewoon
gespeeld worden (niet verregend) welke gewonnen werd door Holger Kowitz en Inge
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Grootjans. Het was voor Wim en Hannie dit jaar drukker dan de voorgaande jaren
doordat er meer speeldagen waren (11) en Wim en Hannie ook nog eens moesten
verhuizen.
Herfstcompetitie:
De herfstcompetitie is op dit moment in volle gang met prachtig weer. Er nemen 12
senioren teams (11 op zaterdag en 1 op zondag) en 5 jeugd teams deel aan de
herfstcompetitie.
Het aanbod van mogelijke competitievormen (alleen dubbels, senioren op zaterdag en
zondag, speelvormen waarbij senioren en junioren samen kunnen spelen) is
toegenomen. Doelstelling van de KNLTB is om meer leden in de gelegenheid te stellen
om deel te kunnen nemen aan een externe competitie.
Ouder-kind toernooi:
Het ouder-kind toernooi werd dit jaar weer georganiseerd en was weer een groot
succes.
Emmeren en de Racket- en Vuttersochtend:
De emmeravond, racketochtend en vuttersochtend boden de leden weer voldoende
gelegenheid om op een vast tijdstip met andere leden wedstrijden te spelen en lekker
actief te zijn.
Namens de technische commissie,
Albert l’Istelle
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JAARVERSLAG JEUGD COMMISSIE
De jeugdcommissie is afgelopen jaar uitgebreid met Jan-Bart van der Graaf en Esther
Vonk - Roseleur. Albert l’Istelle heeft aangegeven ermee te gaan stoppen i.v.m. zijn
overige werkzaamheden binnen het bestuur.
Het wintertennis afgelopen binnen seizoen (2014-2015) is in een iets ander jasje
gestoken door Marian en Rob, maar is positief ontvangen. Volgend seizoen zullen wij dit
weer zo aanhouden en verder verbeteren.
In de kerstvakantie hebben ook wij weer het oergezellige Oliebollentoernooi gespeeld
met veel leuke wedstrijden, gezellige kinderen (en ouders) en lekker oliebollen.
In maart zijn Suzan Lamens en Amadatus Admiraal Nederlands Kampioen geworden
t/m 16 jaar. Een mooie prestatie, waar we erg trost op zijn!
Tijdens de voorjaarscompetitie dit jaar 2 kampioensteams. Deze zijn tijdens de afsluiting
in het zonnetje gezet net als de kids van het Striptennis. Vanaf volgend jaar (2016) zal
het Striptennis overigens een andere naam krijgen: Stickertennis.
De Sportfondsen Lansingerland Jeugd Clubkampioenschappen zijn dit jaar weer in de
laatste week van augustus gehouden (we hadden eerst de eerste week van de vakantie
gedaan, maar door de weinige belangstelling hebben we dit verplaatst). De opkomst was
net als voorgaande jaren niet spectaculair hoog, maar het was toch erg gezellig en er zijn
mooie wedstrijden gespeeld!
Dit jaar bij de Masters is Charlotte van Diemen 1e geworden in de DE-C, Suzan Lamens
runner-up in de DE-A en Rachelle Starreveld is runner-up in de DE-E.
In de laatste week van september/eerste week oktober hebben we i.s.m. de tennisschool
“Maak Kennis Met Tennis” georganiseerd voor de basisscholen uit Berkel. Alle
basisscholen waren hiervoor uitgenodigd en de Beatrixschool, Het Baken, De Poolster en
De Klipper hebben hier gebruik van gemaakt. Ze zijn verdeeld over 4 ochtenden bij ons
komen tennissen. Alle kinderen, leraren en meegekomen ouders waren erg enthousiast.
Dit is dus zeker voor herhaling vatbaar, dus samen met de tennisschool zullen wij gaan
bekijken wanneer we weer zoiets kunnen organiseren. Er zijn ongeveer 400 kinderen
geweest.
Tijdens het najaar is er ook weer herfstcompetitie gespeeld door de jeugd en er is 1 team
kampioen geworden! Dit jaar was het Open Jeugdtoernooi bij LTC Triomf, volgend jaar
zal dit weer bij Berkenrode zijn. Dit toernooi is tijdens de herfstvakantie.
Namens de gehele Jeugdcommissie wens ik u hele fijne feestdagen en een spetterend
2016!
Michelle Bertens
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JAARVERSLAG CLUBHUIS- EN PARKZAKEN
Wat zijn de zaken die opgevallen zijn dit seizoen wat parkonderhoud betreft.
De grootste aanpassing is wel, dat we de onderhoudsovereenkomst met Willem Venema
als groundsman niet verlengd hebben. Wij danken Wim Venema voor de jaren dat hij
werkzaam is geweest op ons park, en wij hopen dat de vrijgekomen uren voor hem weer
snel opgevuld zullen worden met andere werkzaamheden.
Het tennisbestuur heeft een beslissing genomen om parkonderhoud beter te
organiseren en heeft daar een beslissing in genomen om een parkbeheerder aan te
stellen, die meer op het park aanwezig kan zijn. Zodat het park nog beter onderhouden
kan worden op vele manieren. Na een gedegen selectie is Dennis Raaphorst hiervoor in
aanmerking gekomen.
Wij denken als bestuur dat dit voor Berkenrode een juiste keuze is geweest. Wij hopen
dan ook dat nu onderhoud van banen én park in één hand is gekomen dit alleen nog
maar beter zal gaan worden.
Verdere acties:
• Er is een nieuwe tractor aangekocht voor baanonderhoud. ATV Berkenrode denkt
ook groen, dus is gekozen voor een elektrische. Het andere voordeel is dat het
nagenoeg geruisloos werkt en er zijn geen uitlaatgassen.
• Sproei installatie buiten is geheel uit elkaar geweest en werkt weer redelijk naar
behoren.
• De borden aan de gevels van de hal zijn vervangen door nieuwe borden.
• De hal is aan de buitenzijde schoon gespoten; deze was groen van de aanslag.
• Er is veel tijd in baanonderhoud gestoken; de banen hadden extra zorg nodig, en
dat kost redelijk wat tijd. Park gaat al naar 13 jarige leeftijd.
• Bij de fietsenstalling is bij de ingang nieuwe beplanting aangebracht. Ziet er weer
netjes uit.
• Werk hok schoongemaakt en anders ingericht!
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Waar zijn we mee bezig:
• Nieuwe gordijnen hal
• Betere luchtconditie hal. Dit wil zeggen vochtige lucht afvoeren en redelijke
binnentemperatuur. Dat alles met redelijke energiekosten.
• Energie besparende maatregelen opzetten, om de kosten te drukken. Dit wil
zeggen, waar zijn we het meeste geld aan kwijt aan energiekosten. We zijn aan
het uitzoeken:
o Wat zijn de kosten voor de kleedkamers.
o Wat zijn de kosten aan gas voor de tennishal.
o Wat zijn de overige kosten die dan overblijven.
o Is het rendabel om zonnepanelen aan te schaffen, en die op de hal te
monteren.
Voor verdere toelichting, zie hoofdstuk Duurzaamheid.
In het nieuwe tennisseizoen zullen de planten in de potten voor het clubhuis worden
vervangen door nieuwe. De potten in het middenpad worden gecontroleerd of deze ook
aan vervanging toe zijn.
Graag zouden we het clubhuis aan willen pakken en de overkapping maar hier voor
moeten gelden vrijgemaakt worden die er op dit moment niet zijn.
Vriendelijke groet,
Bo Smeding
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JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE
Wederom is er een ATV Berkenrode jaargids verschenen. Het thema: ‘Voor leden, door
leden’ waarbij zoveel mogelijk leden aan het woord zijn gekomen om hun belevingen en
ervaringen met de verenigingsactiviteiten te beschrijven.
De voorbereidingen voor de jaargids 2016 zijn in volle gang. Thema is ‘Duurzaam
verenigen’, een ontwikkeling die in verenigingsland volop aan de gang is. In het
hoofdstuk Duurzaamheid wordt hier verder op ingegaan.
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.
Om nieuws te blijven volgen wordt nogmaals de nadruk gelegd op de mogelijkheid om
een persoonlijk profiel aan te maken op de website, en 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.
Luc Meijer heeft inmiddels (ad-interim) het stokje van mij, als voorzitter van de
communicatie-commissie overgenomen en hij zal in de komende jaargids ingaan op de
activiteiten in 2016.
Namens de communicatie-commissie,
Ron Twaalfhoven
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JAARVERSLAG HAL COMMISSIE
Dit jaar is er, net als de vorige jaren, veel gebeurd in, op en om de hal.
Ten opzichte van vorig jaar is dit misschien minder goed zichtbaar voor de gebruikers,
maar dat wil niet zeggen dat er minder gedaan is. Integendeel zelfs!
Na de grote opknapbeurt van de hal vorig jaar heeft dit jaar vooral onderhoud aan de
buitenkant van de hal plaatsgevonden. De hal is van buiten opgeknapt; de schade die
door de gemeente is veroorzaakt bij het maaien van het grasveld is - eindelijk gerepareerd. De gerepareerde plekken van de hal zijn tevens voorzien van een nieuwe
laag verf. Er is een strook tegels direct aan de onderkant van de hal gelegd.
Behalve deze reparatie zijn inmiddels de dakgoten en –platen van de hal vervangen.
Zoals vorig jaar al gemeld is, waren deze goten “op” en aan vervanging toe.
Het onderhoud van de banen is dit jaar een van de belangrijkste punten geweest waar de
commissie zich mee bezig heeft gehouden; de kwaliteit van de banen is de laatste jaren
achteruit gegaan. Dit heeft o.a. met de ouderdom van de banen te maken, maar ook met
het onderhoud.
Voor de start van het binnenseizoen heeft onze (nieuwe) groundsman de banen
winterklaar gemaakt. En om ervoor te zorgen dat de banen het hele winterseizoen
bespeelbaar blijven, is dit jaar extra ruimte gereserveerd voor onderhoud van de banen.
Hiermee hoopt de commissie te bereiken dat de banen begin volgend kalenderjaar niet
te droog of te glad zullen zijn. Dit is een belangrijk verbeterpunt geweest.
Hierdoor, maar zeker met het oog op het algeheel onderhoud van de hal heeft het
verbeteren van het ventilatiesysteem ook hoge prioriteit bij de commissie. Er hebben
luchtvochtigheidsmetingen plaatsgevonden in de hal die moeten gaan uitwijzen hoe het
met de luchtvochtigheid is gesteld en op welke wijze dit het beste onder controle kan
worden gehouden. Er zullen experimenten met de sproei-installatie moeten worden
uitgevoerd waaruit moet blijken of deze nog te gebruiken is in de hal.
Het proefstuk voor de nieuwe gordijnen hangt nog steeds in de hal. Hoewel we hadden
gedacht en gehoopt dat de nieuwe gordijnen al dit seizoen in de hal zouden hangen, zijn
we wel wéér een stapje dichterbij. Kleur en materiaal zijn de factoren die van belang zijn
bij de keuze voor de nieuwe gordijnen. Hopelijk hangen deze er bij de start van het
nieuwe winterseizoen. Wordt vervolgd!
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Na de opknapbeurt van vorig jaar aan de binnenkant van de hal en opknapbeurt van dit
jaar aan de buitenkant is het groot(ste), noodzakelijke, onderhoud inmiddels gepleegd
en ligt de prioriteit van de commissie en het bestuur thans bij de andere bovenstaande
punten.
Hopelijk volgend jaar (nog) meer goed nieuws!

Namens de halcommissie,
Annelien Smal
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JAARVERSLAG COMMISSIE WELKOM
De Commissie WELKOM voor ledenwerving en –behoud
Het was een succesvol aanvangsjaar voor de commissie WELKOM. Vele initiatieven
werden ad-hoc opgepakt, terwijl er intussen vorm werd gegeven aan de structuur en de
werkwijze van de commissie. Gegevens over landelijke trends en een onderzoek van de
KNLTB over de uitstroom van leden (ATV Berkenrode t.o.v. het District Rotterdam)
gaven inzicht. Inmiddels ligt er nu een Tactisch Plan dat binnen de vereniging als
richtinggevend stuk wordt gebruikt bij het realiseren van de doelstellingen van de
commissie.
Direct al bij aanvang is de commissie met veel energie van start gegaan om het
laaghangend fruit te plukken. Aan het begin van het seizoen zijn we met vijf enthousiaste
leden begonnen om invulling te geven aan onze missie, namelijk: leden werven en leden
behouden. Reflecterend kunnen we zeggen dat al veel successen zijn behaald. Een grote
terugval van leden hebben we kunnen voorkomen. Door meer aandacht te geven aan de
bestaande (en nieuwe) leden hebben we een aantal leden weten te behouden. En we
hebben vele 10-tallen leden kunnen werven, door de vereniging op de kaart te zetten
door een advertentie in maart, promotieberichten op de website en facebook en door de
redactionele stukjes in de plaatselijke kranten.
De samenwerking met de andere commissies is opgezet en blijkt direct haar vruchten af
te werpen. Samen met de Communicatiecommissie en de Technische Commissie hebben
we een aantal uitingen gedaan (zoals voor het Openingsweekend). Verder hebben we
samen met het bestuur en de tennisschool een mooi voorstel gedaan naar de aspirantleden, die al wat langer les hadden, om helderheid te scheppen over het opvolgende
lidmaatschap. Ook hebben we eind van het seizoen de Jeugdcommissie ondersteund bij
de realisatie van de tennisclinics voor basisscholen. De clinics zijn een geweldig succes
geworden, mede dankzij het prachtige weer, en werden erg gewaardeerd door de
kinderen en de scholen. De Jeugdcommissie en de Tennisschool hebben dat erg goed
gerealiseerd! Tenslotte hebben we de herkenbaarheid en de bereikbaarheid van onze
commissie vergroot.
Met name Lex Wiersema, de “Mentor nieuwe leden”, heeft op de Emmeravonden, de
interne competitie-avonden, de tennisinstuif ochtenden en de op andere evenementen,
het ‘goed gastheerschap’ weer uitstekend ingevuld. Uit de vele reacties blijkt dat zijn
werk, (nieuwe) leden aan elkaar binden, door de meesten van hen heel erg wordt
gewaardeerd!
Wat de afgelopen maanden veel exposure heeft gekregen, is de leden enquête die half
september is gedaan. Deze had de pakkende leus: “En, wat vind jij er nou van?”. Naar
tevredenheid van het bestuur bleek het aantal respondenten ruim boven het
gemiddelde. Het doel was om inzicht te krijgen in wat de leden belangrijk vinden voor
26

ALV Bijlage 2015

de vereniging. Op basis van de bevindingen worden verbetervoorstellen gedaan en
geprioriteerd op de agenda.
We hebben echter nog niet al onze ideeën kunnen realiseren. Dit kwam onder andere
doordat de commissie nog moest opstarten én omdat twee leden helaas hebben
aangegeven dat ze wegens drukte in deze fase een te beperkte bijdrage konden leveren.
We zoeken daarom nog twee enthousiaste commissieleden, die in dit kader graag een
rol willen spelen. Daarnaast is extra hulp gewenst voor kleine projectjes, zoals voor het
betrekken van leden bij tennisactiviteiten en evenementen of voor bijvoorbeeld het
uitdelen van een verenigingsflyer op braderieën of markten of huis-aan-huis in
nieuwbouwwijken.
Voor komend jaar staan ons weer vele leuke, nieuwe uitdagingen te wachten om de
juiste balans uitstroom-instroom van leden te realiseren.
Namens de commissie WELKOM, Luc Meijer
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JAARVERSLAG DUURZAAMHEID COMMISSIE
ATV Berkenrode gaat voor duurzaam?
Al in oktober 2014 hebben wij als vereniging een SDE+ (Stimulering Duurzame
Energieproductie) subsidie aangevraagd. Met deze subsidieregeling SDE+ stimuleert het
ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame
energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die
hernieuwbare energie (gaan) produceren, mochten gebruik maken van de SDE+
subsidie.
Met deze subsidie is de basis gelegd om voor onze vereniging serieus te starten met
maatregelen op het gebied van Duurzaamheid. Een nieuw in het leven geroepen
commissie heeft als opdracht om te onderzoeken hoe we de toegewezen subsidie
optimaal kunnen aanwenden en om eventuele aanvullende maatregelen vast te stellen.
Duurzaamheid begint met ‘Meten is weten’.
In het najaar is een zogenaamde Energiescan uitgevoerd door de firma SportStroom wat
een rapport heeft opgeleverd met adviezen op het gebied van duurzaamheid. Van
eenvoudig te realiseren maatregelen tot en met het installeren van zonnepanelen en
LED verlichting voor de hal.
Wij hebben de subsidie aanvraag gedaan om met name onze energielasten omlaag te
brengen. Wij hebben een plan ingediend om door middel van zonnepanelen zelfstandig
energie te gaan produceren. Op 16 maart 2015 hebben wij een positieve reactie op onze
subsidie aanvraag ontvangen. Wij komen in aanmerking voor een subsidie tot een
maximaal bedrag van € 52.530.
De subsidie wordt uitgekeerd in de vorm van een vergoeding per geproduceerd MWh.
De subsidieperiode loopt van 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2030 (15 jaar).
We krijgen een vergoeding van € 103 per MWh bij een jaarlijkse productie van
maximaal 34,0 MWh per jaar. Ter vergelijking: Wij gebruiken nu jaarlijks 160 MWh per
jaar. Voorwaarde is dat wij voor 16 maart 2016 een opdracht tot levering van
onderdelen voor de productie-installatie hebben afgegeven.
Inmiddels hebben wij een aantal offertes opgevraagd, welke afgestemd zijn op de
jaarlijkse maximaal subsidiabele productie. Dit betekent dat er ongeveer 140
zonnepanelen op het dak van de tennishal gelegd kunnen worden. Op grond van
constructieve redenen zullen de zonnepanelen waarschijnlijk over de gehele lengte van
de hal gelegd worden. Het verwachte investeringsbedrag bedraagt circa € 50.000.
Met de afschaffing van de tegemoetkoming in de energiebelasting voor
sportverenigingen werd aangekondigd dat een nieuwe subsidie voor sportvereniging in
de maak was. Hoe deze eruit zou zien was begin 2015 nog niet bekend.
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Op 1 september 2015 is de nieuwe subsidieregeling in de Staatcourant afgekondigd en
in werking getreden. Deze subsidie aanvraag kan pas vanaf 4 januari 2016 ingediend
worden. Deze nieuwe subsidie in gericht op investeringen in energiebesparing en
toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Het
subsidiebedrag voor sportverenigingen bedraagt 30% van de investeringen bestaande
uit de materiaalkosten voor de aanschaf van de installatie of apparatuur. Arbeidskosten
zijn niet subsidiabel. Op basis van de ontvangen offertes zou dit voor ATV Berkenrode
circa € 15.000 aan subsidie kunnen betekenen.
De verwachting is dat veel sportverenigingen een subsidieaanvraag op 4 januari 2016
zullen indienen, omdat het totaal van het subsidieplafond € 6,0 Mln bedraagt.
Inmiddels zijn gesprekken over de financiering van de voorgenomen investering gaande
met onze huisbankier en zullen wij trachten de Stichting Waarborgfonds Sport hierin te
betrekken. De Stichting Waarborgfonds Sport heeft te kennen gegeven dat zij voor
dergelijke investeringen in duurzame energie voor 100% garanties richting de bank gaat
afgeven. Dit heeft ongetwijfeld een positief effect op het rente percentage dat de bank
ons zal aanbieden.
Technisch gezien zullen we een technisch bureau inschakelen om er zeker van te zijn dat
de hal qua constructie voldoende capaciteit heeft om de zonnepanelen qua gewicht te
kunnen dragen. Indien noodzakelijk zullen we verstevigingen aan laten brengen.
De investeringen zullen turnkey door een leverancier uitgevoerd worden. Tevens
verwachten wij van de leverancier dat zij de nodige garanties zullen afgeven indien een
of meerdere panelen niet werken. De leverancier dient dan ook continue het
functioneren van de zonnepanelen te monitoren.
Financieel gezien denken wij dat op basis van de toegekende SDE subsidie en de
mogelijke investeringssubsidie van 30% de beoogde investering in zonnepanelen zeer
aantrekkelijk is voor de vereniging. Uit onderstaand overzicht blijkt de cashflow zonder
de 30% subsidie in het 4e jaar al positief te zijn en met de subsidie al direct positief te
zijn. De systemen gaan naar verwachting langer dan 20 jaar mee.
Als bestuur van ATV Berkenrode willen wij aan onze leden adviseren om in te stemmen
met het voorstel om te investeren in de aanleg van zonnepanelen op de hal. Het
verwachte bruto investeringsbedrag is circa € 50.000. In de algemene ledenvergadering
van 7 december 2015 zullen de leden verzocht worden om akkoord te gaan met de
voorgestelde investering.

29

ALV Bijlage 2015

30

ALV Bijlage 2015

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2015 EN BEGROTING 2016 ATVB
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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2015 EN BEGROTING 2016 BBT
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BALANS 2014 EN 2015
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TOELICHTING BIJ FINANCIEEL VERSLAG
Algemeen
Het afgelopen financiële jaar is afgesloten met een batig saldo van € 1.563. Dit bedrag is
toegevoegd aan de algemene reserve, welke hierdoor gestegen is van € 335.942 naar
€ 337.806.
Inkomsten en uitgaven 2015 ATVB
De inkomsten over 2015 zijn € 13.741 lager ten opzichte van de begroting 2015 (en €
6.987 lager dan werkelijk 2014). Dit is met name veroorzaakt door de forse daling in het
aantal leden. Het totaal aantal leden is gedaald van 1018 naar 959, waarvan 777
senioren en 182 junioren. Ook zijn de sponsoropbrengsten gedaald, onder andere door
de eenmalige bijdrage van de Stichting Gehandicaptenfonds in 2014 van € 2.500 en de
sponsoring van de Masters.
Gelukkig hebben we ook de uitgaven in 2015 naar beneden kunnen brengen. Hierbij
moet rekening gehouden worden met een vrijval van een voorziening voor de verhoging
van de pacht in 2014. De vrijval bedroeg circa € 1.109.
Door de daling van het aantal leden, daalde ook de afdracht aan de KNLTB met € 1.121
t.o.v. de begroting.
De kosten voor jeugdvorming en training zijn gedaald doordat er minder tennisballen
zijn gekocht en minder sponsorkleding is aangeschaft. De daling in de kosten voor
competitie en toernooien is het gevolg van de beslissing van de KNLTB om de masters te
verplaatsen.
Uiteindelijk bleken de totale inkomsten en uitgaven van ATVB over 2015 uit te komen
op een negatief saldo van € 61.
Inkomsten en uitgaven 2015 tennishal BBT
De inkomsten uit het beschikbaar stellen van de binnenbanen zijn gedaald van
€ 141.841 naar € 141.373. Ondanks de tariefsverhoging bleek de bezetting licht
achteruit gegaan te zijn in de daluren.
De kosten zijn lager dan begroot, wat vooral is veroorzaakt door een gunstigere rente op
onze hypotheeklening. Helaas werd deze forse besparing deels tenietgedaan door
hogere onderhoud en schoonmaakkosten in de hal, waaronder het reinigen van het
plafond.
Per saldo werd voor de tennishal een voordelig saldo gerealiseerd van € 1.625.
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Balans per 31 december 2015 ATVB en BBT
De verhouding eigen vermogen (algemene reserve) / totaal vermogen is verder
gestegen tot 43,5% (vorig jaar 39%).
De hypotheekschuld is afgelopen jaar met € 37.500 door middel van maandelijkse
aflossingen gedaald.
Gedurende het boekjaar is voor een bedrag van € 4.100 geïnvesteerd in een nieuwe
elektrische tractor en voor € 2.800 in de renovatie van de minibanen. De plannen om te
investeren in een sproei-installatie en ventilatiesysteem in de hal zijn niet doorgegaan,
omdat wij het niet eens konden worden over de voorwaarden van de financiering.
De post nog te betalen ATV Berkenrode bestaat o.a. uit nog te betalen kosten voor de
afrekening van de nutsvoorzieningen. De post te betalen pacht heeft betrekking op de
huur van de buitenbanen (gemeente Lansingerland), maar is t.o.v. van vorig jaar volledig
voldaan. De nog te betalen bedragen BBT bestaan volledig uit vooruitbetaalde baanhuur
2015/2016. 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 gedaald met € 64.990 t.o.v. vorig jaar tot € 68.486, wat vooral
veroorzaakt is doordat de huurschuld aan de gemeente al volledig betaald is, terwijl dit
vorig jaar nog niet betaald was en de hogere vordering uit hoofde sponsoring t.o.v. vorig
jaar. De vereniging heeft voldoende middelen om aan haar lopende verplichtingen te
kunnen voldoen.
Begroting 2016 ATVB en BBT
De begrote inkomsten en uitgaven voor 2016 worden zowel voor ATVB als voor BBT
ongeveer 2% hoger begroot. De sponsorcommissie heeft aangegeven actief nieuwe
sponsoren te gaan werven, waarbij het ambitieniveau ruim € 5.000 hoger ligt dan de
ontvangen sponsorgelden in het afgelopen jaar.
De verhoging van de kosten zit voor ATVB vooral in de pacht.
In de begroting is rekening gehouden met een daling in de nutsvoorziening voor zowel
gas als elektra. Qua prijs denken wij een tariefvoordeel te kunnen behalen omdat we
recentelijk lagere prijsopgaven geoffreerd gekregen hebben van energieleveranciers.
Daarnaast is in de begroting rekening gehouden met de voorstelde investering in
zonnepanelen, welke zal leiden tot een daling in de kosten voor elektra
(nutsvoorzieningen). Dit in het bijzonder omdat wij een SDE subsidie per kWh hebben
aangevraagd en toegekend hebben gekregen voor een periode van 15 jaar van maximaal
€ 52.530 over de gehele periode, mits opgewekt uit duurzame energie (in ons geval
zonnepanelen). Ook wordt per 1 januari 2016 een nieuwe investeringssubsidie voor
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sportverenigingen van kracht, voor investeringen in verband met energiebesparende
maatregelen. Wij zullen deze subsidie op 4 januari 2016 gaan aanvragen. Als deze
subsidie wordt toegekend zal onze vereniging 30% van de materiaalkosten in deze
energiebesparende investeringen kunnen terugvorderen. Met deze subsidie is in de
begroting nog geen rekening gehouden. Inmiddels zijn vergevorderde gesprekken
gaande met leveranciers en wij ramen het investeringsbedrag in de zonnepanelen op
circa € 50.000. In de begroting hebben wij de effecten van deze investeringen verwerkt
(hogere rentelasten, hogere afschrijvingslasten gebouwen en minder kosten voor de
nutsvoorzieningen).
Voorts hebben wij verdere besparingsmaatregelen getroffen, die pas vanaf 2016 effect
zullen hebben. Per 1 januari a.s. zal onze verzekeringspremie omlaag gaan voor de
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en voor de algemene
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, omdat we zullen deelnemen in een collectieve
verzekering voor alle tennisverenigingen. Ook zullen voor een aantal
evenementen/competities/toernooien de tennisballen niet meer gratis ter beschikking
gesteld worden. Dit betekent dat de ballen aangekocht kunnen worden bij de vereniging
tegen kostprijs.
Met KPN is een nieuw contract afgesloten, waarbij wij verwachten dat dit zal leiden tot
een besparing op de telefoon- en internetkosten.
Op basis van de begroting en de ingeslagen weg tot kostenbesparing stelt het bestuur
voor om de contributie dit jaar niet te verhogen. De contributie blijft als volgt:
Senioren € 185 en junioren € 87,50 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 is de bijdrage voor het seizoen 2016 gesteld op € 50 en
wordt voor het seizoen 2017 voorgesteld om deze gelijk te houden.
Tevens stelt het bestuur voor om de volgende huurtarieven van de hal voor het seizoen
2016/2017 te hanteren (ongewijzigd):
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:

€ 525,00
€ 700,00
€ 700,00

Losse huur baan tot 18.00 uur (ma t/m vrij):

€ 20,00 per uur

Losse huur in weekend en na 18.00

€ 25,00 per uur

Seriekaart 10 keer (11e keer gratis) een uur tot 18.00 uur:

€ 200,00

Seriekaart 10 keer (11e keer gratis) een uur weekend/va 18.00 uur: € 275,00
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Senior Daglidmaatschap ATV Berkenrode
Naar aanleiding van signalen vanuit de leden over het oneigenlijk gebruik van de
introducé regeling, heeft het bestuur besloten om deze regeling tegen het licht te houden
en aan te scherpen op het aantal keren dat er gebruik gemaakt wordt van deze regeling
en het tarief aan te passen naar hedendaagse prijzen (in relatie tot omliggende
verenigingen). De regeling kent een maximum aan het introduceren door een lid van 5
keer en een tarief van 10 euro per keer. Omliggende verenigingen hanteren overigens
hogere tarieven én een maximum van 2 keer. Het blijkt in de praktijk dat deze regeling
wordt gebruikt tijdens de weekdagen waarbij vaak een sociaal netwerk van leden en
niet-leden de basis vormt voor het veelvuldig (wekelijks gedurende het zomerseizoen)
gebruik van de introductieregeling. De introductieregeling is echter bedoeld om leden
de gelegenheid te geven incidenteel een introducé mee te nemen en niet als verkapte
commerciële vrije verhuur. Verder beschouwt de KNLTB deze introducés, die nagenoeg
wekelijks komen tennissen, eigenlijk als lid, zodat de vereniging een KNLTB-bijdrage
zou moeten afdragen!
ATVB wil een vereniging zijn voor iedereen en heeft de leden nodig om aan alle
faciliteiten en voorzieningen bij te dragen. Meer diversiteit in lidmaatschap vormen kan
bijdragen aan een groeiende behoefte bij oudere senioren om actief te blijven. Het
sociale aspect hiervan is net zo belangrijk.
Een mogelijk alternatief, voor de behoefte van niet-leden die graag overdag willen
komen tennissen, is een dag lidmaatschap. Verenigingen in de omgeving hebben al een
dergelijke lidmaatschap vorm. Het bestuur heeft recent besloten om te onderzoeken of
deze vorm ook toepasbaar is voor onze vereniging. Er gelden wel een aantal
beperkingen om het ‘gewone’ lidmaatschap niet te ondermijnen, met als grootste risico
het verminderen van het totale contributiebedrag. Dit zou dan weer ongewenste
contributieverhogingen tot gevolg kunnen hebben.
De voorwaarden voor het dag lidmaatschap zijn dan:
• Speeltijd van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur tijdens het
zomerseizoen (april-oktober)
• Geen deelname aan de officiële clubevenementen voor zover deze buiten
bovengenoemde speeltijden vallen zoals de emmeravonden, de interne
competitie en de laddermix op vrijdag (dit is overigens geen uitputtende lijst).
Het is wel mogelijk om deel te nemen aan officiële “Open KNLTB-toernooien”
waaronder ook het IJssel Open van ATV Berkenrode valt.
• Minimum leeftijd 65 jaar
• Kosten 130 euro per jaar (dit is inclusief een KNLTB-bijdrage)
• Gebruik van verenigingspas voor het afhangsysteem
• Primair bedoeld voor niet-leden
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Afgelopen zomer hebben zich 6 tennissers aangemeld voor dit lidmaatschap. Er is geen
externe communicatie gedaan om nieuwe leden aan te trekken omdat het een proef
betrof. Als de ALV besluit deze lidmaatschap vorm te accepteren dan zal hier meer uiting
aan gegeven gaan worden.
De penningmeester,
Mees Luichies
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BESTUUR
Jan Willem ten Hoopen heeft medio 2015 te kennen gegeven zijn functie voor de
sponsorcommissie neer te leggen i.v.m. te grote drukte op zijn werk.
Ton Remmelzwaan (Sponsorcommissie) en Luc Meijer (Communicatie) hebben in 2015
op ad-interim basis de functie van commissievoorzitter van de respectievelijke
portefeuilles op zich genomen. Het bestuur stelt in de ALV voor om Ton en Luc per 1
januari 2016 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 2016 de navolgende leden te her-benoemen per de datum
zoals vermeld.
Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:
Voorzitter TC (vice) :
Jeugdzaken
:
Kantine en Parkzaken
Hal/BBT
:
Sponsorzaken
:
Communicatie
:

Ron Twaalfhoven
Pascalle Raaphorst
Mees Luichies
Albert l’Istelle
Michelle Bertens
Bo Smeding
Annelien Smal
Ton Remmelzwaan
Luc Meijer

(benoemd tot 01.01.2017)
(benoemd tot 01.01.2018)
(benoemd tot 01.01.2016)
(benoemd tot 01.01.2018)
(benoemd tot 01.01.2017)
(benoemd tot 01.01.2016)
(benoemd tot 01.01.2018)
(benoemd tot 01.01.2019)
(benoemd tot 01.01.2019)

Mees Luichies en Bo Smeding hebben zich herkiesbaar gesteld.
Jacques Thoen heeft tijdens de vorige ALV het voorzitterschap overgedragen aan Ron
Twaalfhoven. Vervolgens heeft hij nog een jaar als algemeen bestuurslid het team van de
bestuursleden versterkt. Wij zijn Jacques zeer dankbaar voor zijn inzet voor onze
vereniging in al deze jaren. Hij blijft actief als bestuurslid van de VLL.
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 15 september 2015
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COMMISSIES 2016
In 2015 hebben zich diverse mutaties voorgedaan binnen de verschillende commissies.
Tijdens de ALV van 7 december 2015 stelt het Bestuur voor, dat de onderstaande leden
zitting hebben in de navolgende commissies (termijn t/m ALV 2016).
Het samenstellen en het noemen van de namen gebeurt met uiterste zorgvuldigheid,
maar door tussentijdse mutaties kan een abuis zijn opgetreden. Onze excuses bij
voorbaat.
Commissies per 1 januari 2016
Zoals u bekend is, heeft 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)
Michelle Bertens (jeugd)
World Tour (junioren)
Miranda Ouweneel
Open toernooi Senioren
Markus van der Geest
Gertjan van Dam
Robin van der Welle
Eric Neeteson Lemkes
Diana Spruit
Annelien Smal
Christel Wiersema
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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
Hans van den Bout
Angelique Vollering
Demet Kalay
Anita Bakker
Ed van der Kuijl
Brita de Bruijn
Margriet van Rijssen
Loes van Dalen
Ria Sanders
Irene Langschmidt
Jeugdcommissie
Michelle Bertens (voorzitter)
Leonie Bertens
Hans Bertens
Merel Stift
Rob van Viersen
Christel Wiersema
Domenica Krens
Miranda Ouweneel
Marjan Kans
Jan Bart van de Graaf
Park- en materiaalzaken
Bo Smeding (voorzitter)
Bram Hijdra
Gerard Hulst
Leo Ammerlaan (planten)
Mark Brabander (afschrijfsysteem)
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Welkom
Luc Meijer (voorzitter)
Lex Wiersema
Pascalle Raaphorst
Eddy van Amersfoorth
Ledenadministratie
Mees Luichies
Marieke de Lange
Duurzaamheid
Ron Twaalfhoven (voorzitter)
Kees van de Meiracker
Georges Portielje
Eelco Hoogduin
Mees Luichies
Bo Smeding
Kascommissie
De heer Ben in der Mauer
De heer Frank Bosmans
Reserve:
De heer R. Borsboom
De heer W. Wellens
Sponsorcommissie
Ton Remmelzwaan (voorzitter)
Robin van der Welle
Communicatie
Luc Meijer (voorzitter)
Nancy Loomans
Marcel Bootsman
Margriet Bijl
Eric Neeteson Lemkes
Guus Bos
Lion Traas
Jacqueline de Bie
Lichtkrantbeheer
Trijnie Wiersema
Mentor nieuwe leden
Lex Wiersema
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Hal/BBT
Annelien Smal (voorzitter)
Robin van der Welle
Speeltuin
Dennis Raaphorst
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)
Lia Stolk/Henriëtte van der Steen/George Portielje (donderdagochtend)
Gert van Elderen en Daan van Ameele (vrijdagochtend vutters)
Ina Langhout (vrijdagavond)
Willem Bakker (zaterdag heren)
Dorothe Bax (zondagmiddag)

Berkel en Rodenrijs, 15 september 2015
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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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