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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 7 DECEMBER 2015
3. INGEKOMEN STUKKEN, EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 9 VAN DE AGENDA

• Mededelingen bestuurswisseling per 1 januari 2017.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2016, WAARIN OPGENOMEN:

•
•
•
•
•
•
•

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

5. FINANCIEEL OVERZICHT 2016/2017 (JAARVERSLAG 2016)

Hierbij zal als inkomend stuk worden behandeld het verslag van de kascommissie 2016.
Er wordt décharge gevraagd voor de penningmeester voor het financiële beleid.
Tevens wordt een vervangende benoeming voor de kascontrole commissie voorgesteld.
De nieuwe contributies 2017 en tarieven wintertennis seizoen 2017/2018 worden voor
akkoord voorgelegd.
6. BESTUUR

Er wordt décharge gevraagd voor het gehele bestuur ten aanzien van het gevoerde
verenigingsbeleid.
Bestuursverkiezing: Zie de aankondiging elders in dit Algemene Vergadering-boekje
2016.
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7. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2017
8. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
9. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN

Conform het HR, ingediende voorstellen.
(Tenminste 5 leden dienen te onderschrijven. Minimaal 7 dagen voor aanvang van de
vergadering moeten de voorstellen bij de secretaris zijn ingediend).
10. RONDVRAAG
11. SLUITING
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NOTULEN ALV 7 DECEMBER 2015
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
De presentielijst is door 86 leden getekend. Zes leden zijn afwezig met kennisgeving.
Aangezien het vereiste quorum niet aanwezig is, wordt de vergadering gesloten onder
vermelding dat om 20.15 uur een nieuwe vergadering, conform de agenda, is
uitgeschreven.
De voorzitter opent om 20.15 uur de nieuwe vergadering en heet iedereen welkom. Hij
meldt dat er bij punt 5 het punt decharge wordt tussengevoegd na het jaarverslag over
2015. Daarna volgen de bestuurswisselingen en vervolgens de begroting over 2016.
2. NOTULEN VAN DE ALV VAN 8 DECEMBER 2014
De notulen zijn 6 weken geleden gepubliceerd op de website en de leden hebben een
email ontvangen met een link naar de notulen op de website. Er zijn geen op- en/of
aanmerkingen op de notulen, deze worden vervolgens goedgekeurd.
3. INGEKOMEN STUKKEN EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 9 EN 10
VAN DE AGENDA
Er is 1 ingekomen stuk ontvangen, welke wij bij punt 6 zullen behandelen.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN
Vanuit de leden zijn er geen vragen en/of opmerkingen over de jaarverslagen. De TC
voegt nog toe dat er via de Telegraaf site weer gestemd kan worden op de tennisser en
tennisster van het jaar. Het bestuur roept de leden op hun stem uit te brengen via de link
die direct op de site en op Facebook is gezet. Er kan gestemd worden op Kiki Bertens
voor de Betty Stöve schaal.
5. FINANCIEEL OVERZICHT 2015/2016 (jaarverslag 2015)
De penningmeester licht de cijfers over 2015 toe, die in het ALV verslag vermeld staan
met een presentatie. Te zien is dat aan de inkomstenkant de ontvangen contributie lager
is dan begroot, dit komt door de terugloop van het ledenaantal. De contributieverhoging
van vorig jaar heeft deze lagere contributie inkomsten deels opgevangen. De verhuur
van de binnenbanen is gelijk gebleven. De sponsoring gaat meer aandacht krijgen en
vermoedelijk dus meer inkomsten genereren. De pacht is al jaren een vast bedrag. De
inkomsten van de hal zijn uitgesplitst in contracten, tennisschool en losse verhuur.
Ook de kostenkant en de balans zijn door de penningmeester toegelicht.
Vanuit de leden zijn er geen vragen.
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De kascontrolecommissie (in de persoon van Frank Bosmans en Ben in der Maur)
danken allereerst de penningmeester voor de duidelijkheid en de openheid van zaken.
Beide heren van de kascontrolecommissie komen uit een andere leeftijds-doelgroep en
kwamen daarom met verschillende vragen. Beiden hebben uit de toelichtingen en
onderliggende stukken voldoende duidelijkheid verkregen. De verklaring van de
kascontrolecommissie is door Frank Bosmans voorgelezen. De kascontrolecommissie
adviseert de ALV om decharge te verlenen aan het bestuur en akkoord te geven voor het
gevoerde beleid. De ledenvergadering stemt mede op grond hiervan in met de dechargeverlening aan de penningmeester.
De heren F. Bosmans en B. in der Maur waren dit jaar beiden voor het eerste jaar
kascontrolecommissie. In onderling overleg zal B. in der Maur volgend jaar nogmaals in
de kascontrolecommissie plaatsnemen en de eerste reserve in de persoon van de heer R.
Borsboom zal de kascontrolecommissie versterken.
De heer W. Wellens staat daardoor als eerste reserve en als tweede reserve wordt in de
vergadering de heer M. Ouweneel gekozen.
6. BESTUUR
De voorzitter meldt dat Mees Luichies (penningmeester) en Bo Smeding (kantine- en
parkzaken) per 1 januari 2016 weer verkiesbaar zijn. De vergadering stemt in met nog
een periode van 3 jaar voor beide bestuursleden.
Jan Willem ten Hoopen heeft afgelopen jaar zijn activiteiten als bestuurslid
(sponsorzaken) neer moeten leggen i.v.m. te drukke werkzaamheden. Op interim basis
is Ton Remmelzwaan zijn opvolger. De vergadering stemt ermee in hem te laten
toetreden als bestuurslid met als aandachtsgebied sponsorzaken.
De tweede positie die vacant is, is de positie van Ron Twaalfhoven. Nu hij voorzitter is,
heeft het bestuur gezocht naar een opvolger voor hem als bestuurslid met
aandachtsgebied communicatie. In Luc Meijer, die ook een belangrijke rol speelt in de
commissie Welkom is deze persoon gevonden. De vergadering is ermee akkoord dat Luc
deze positie gaat bekleden.
Zoals vorig jaar reeds vermeld is, neemt Jacques Thoen na 24 jaar afscheid als
bestuurslid, waarvan hij 23 jaar voorzitter is geweest. De voorzitter dankt Anneloes
voor haar ondersteuning hierin, want zonder deze ondersteuning was dit niet mogelijk
geweest. Het ingekomen stuk dat wij hebben ontvangen is van een groep leden die
voorstelt om Jacques Thoen als erelid te benoemen. Alle aanwezigen gaan hiermee
akkoord en vervolgens wordt Jacques Thoen benoemd tot erelid van ATV Berkenrode.
BEGROTING 2016
Nu wordt overgegaan tot het bespreken en toelichten van de begroting over 2016, zoals
deze in het ALV boekje gepubliceerd zijn.
Mees vertelt dat wij een energiescan hebben laten uitvoeren. Uit deze scan is naar voren
gekomen dat wij als vereniging nog kunnen besparen op gas en elektra. Door de
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commissie Duurzaamheid is voorgesteld om de verlichting in het clubhuis en de
kleedkamers te vervangen door led-verlichting. Ook is het aanbrengen van
zonnepanelen onderzocht.
ATV Berkenrode heeft reeds in 2014 samen met Eneco een Subsidie Duurzame Energie
(SDE) aangevraagd en verkregen. Je ontvangt dan een vergoeding per opgewekt kWh. De
toegekende exploitatie subsidie is voor ons € 52.530 over een periode van 15 jaar.
Hiervoor is wel een investering nodig van € 50.000. Stichting Waarborgfonds Sport
(SWS) gaat mogelijk voor 100 % garantie verstrekken aan de bank op onze investering
in dit duurzame project. Dit heeft mogelijk voor ons rentepercentage voor de
aangevraagde bankfinanciering een positief effect. Daarnaast zal getracht worden nog
een investeringssubsidie voor sportverenigingen van 30% op de materiaalkosten te
verkrijgen.
Bij 3 leveranciers zijn er offertes opgevraagd. De dak-belasting door de panelen is
onderzocht en akkoord bevonden door Remco Hallenbouw. De terugverdientijd zal 8
jaar zijn zonder extra subsidies. Wordt er nog een extra subsidie (van 30% van de
materiaalkosten) door de overheid toegekend, dan gaan wij per direct terugverdienen.
Andre Storm merkt op dat het onderhoud van de panelen niet in de cijfers is
opgenomen. Mees meldt dat dat in de post verzekeringen is opgenomen.
Dave Kickken zet vraagtekens bij de genoemde mogelijke leveranciers. Mees licht toe dat
hij alle partijen zorgvuldig heeft gecheckt.
Ellen van Beurden vraagt of er een vergunning voor nodig is. Dit is niet het geval.
Yusuf Goedbloed vraagt door welke partij de service op de panelen wordt uitgevoerd.
Volgens Mees is dat de leverancier en niet de producent. Inmiddels heeft Mees dit
nagevraagd; service kan worden afgesloten bij de leverancier, de garantie ligt bij de
producent. Tevens vraagt hij door over de inhoud van de energiescan. Ron meldt dat de
gehele scan ter inzage beschikbaar is voor degene die hiernaar wil kijken.
Dave Kickken vraagt hoe het kan dat wij direct gaan terugverdienen. Mees vertelt dat
dat komt door het besparen en 2 subsidies en uitgaande van een afschrijvingstermijn
van 15 jaar. Tevens vraagt hij zich af waarom er met 5% wordt gerekend. Mees geeft aan
dat dit een voorzichtige inschatting is. Mees legt uit dat wij alleen de SWS garantie
ontvangen mits wij onze investering via een officiële financiële instelling regelen. Het
pand en de binnenhal zijn destijds m.b.v. SWS garantie gebouwd. Bij nieuwe
investeringen moeten wij eerst akkoord hebben van het SWS. Wij moeten hen ook
jaarlijks onze cijfers sturen. De investering in zonnepanelen wordt daarom niet
gefinancierd d.m.v. ledenparticipatie of leningcertificaten. Mees voegt toe dat de bank
inmiddels de financiering informeel heeft toegezegd. Op maandag 4 januari 2016 om
9.00 uur zal Mees de investeringssubsidie (EDS) voor sportverenigingen aanvragen,
omdat dit pas in 2016 kan.
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Erwin van Zwet vraagt of er bezwaren zijn tegen betaling uit eigen middelen. Mees
antwoordt dat de post liquide middelen op de balans met name bestaat uit vooruit
ontvangen inkomsten voor de hal. Deze liquide middelen nemen de komende maanden
af waardoor er niet voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om de gehele
investering in de zonnepanelen zelfstandig te kunnen betalen.
Na dit onderwerp wordt er doorgegaan met de begrote inkomsten in 2016. Ondanks de
ledenterugloop is besloten niet over te gaan tot een contributieverhoging. Ook de
haltarieven zullen niet wijzigen. De hal is nog niet volledig bezet, maar er wordt
geadverteerd om meer huurders aan te trekken. Ook op het gebied van sponsoring
wordt veel verwacht in 2016. En ook de commissie Welkom (ledenwerving en –behoud)
ontplooit interessante initiatieven.
V.w.b. de kosten in 2016 meldt Mees dat deze op het gebied van de nutsvoorzieningen
zal gaan dalen i.v.m. de nieuw afgesloten gas- en elektracontracten.
Roeland Borsboom vraagt of de gastarieven voor onze vereniging ook dalen. Mees meldt
dat dat zo is en dat dit direct in het nieuwe contract is meegenomen.
Helaas is de ecotax afgeschaft, maar de subsidie voor de zonnepanelen komt hiervoor in
de plaats.
Wij hebben onze verzekeringsportefeuille m.i.v. 1 december 2015 ondergebracht bij een
andere assuradeur. Tevens hebben wij per 1 januari 2016 onze
bedrijfsaansprakelijkheid en bestuurdersaansprakelijkheid ondergebracht in een
collectieve polis van de KNLTB. Hierdoor zullen onze verzekeringskosten aanzienlijk
dalen.
Dave Kickken vraagt naar de pacht voor de buitenbanen die wij aan de gemeente
moeten betalen. Deze pacht is met 5,5% verhoogd. Wat mogen wij daarvoor in de plaats
verwachten van de gemeente? Ron meldt dat er een gesprek is geweest met de
gemeente over de afgesloten gebruiksovereenkomst. Het onderhoud van de lichtmasten
is hierin overgegaan naar de gemeente, ook gaan wij een bijdrage voor het
groenonderhoud van de gemeente ontvangen.
Mees meldt dat de banen recentelijk door de KNLTB gekeurd zijn. De buitenbanen zijn
eigendom van de gemeente. Mocht er groot onderhoud aan de buitenbanen nodig zijn, is
dit voor rekening van de gemeente. Uit de banenscan is gebleken dat de binnenbanen
zijn afgekeurd, deze kunnen niet lang meer door. Ron meldt dat n.a.v. de banenscan door
de KNLTB een adviescommissie wordt opgericht voor onderzoek naar de renovatie van
de binnenbanen. De volgende ALV kunnen de voorstellen voor de vervanging van de
binnenbanen dan voorgelegd worden.
Ed van der Kuijl vraagt of de sproei-installatie ook eigendom is van de gemeente. Dit is
niet het geval.
Lex Wiersema vraagt of het entreegeld voor nieuwe leden kan dalen om meer nieuwe
leden te kunnen aantrekken. Mees antwoordt dat wij ervoor hebben gekozen het zo te
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laten, ook omdat de contributie niet verhoogd wordt. Ton Remmelzwaan voegt toe dat
de sponsorcommissie in samenwerking met de commissie Welkom bezig is een
“goodiebag” samen te stellen om aan nieuwe leden te geven, zodat hiermee het
entreegeld (gedeeltelijk) gedekt wordt.
Tenslotte wordt er gestemd over de investering voor de zonnepanelen. Alle aanwezige
leden stemmen voor.
Ook wordt de leden gevraagd of zij akkoord zijn met de begroting voor 2016. Ook op de
begroting 2016 wordt akkoord gegeven door alle aanwezige stemmen.
7. TERUGKOPPELING LEDENTEVREDENHEIDSENQUETE
Na de pauze wordt de uitkomst van de ledentevredenheidsenquete d.m.v. een
presentatie door Luc Meijer uiteen gezet.
Hij begint met de mededeling dat de animo om de enquete in te vullen groot was en dat
er veel reacties zijn ontvangen waar wij als bestuur iets mee kunnen. Van alle leden
heeft 27% gereageerd.
Luc heeft verbeterpunten en ideeën uiteengezet op het gebied van de binnen- en
buitenbanen, de tennisschool, het clubhuis, het bestuur, het vrijwilligersbeleid, de
communicatie en informatie en georganiseerde activiteiten.
Vanuit de leden zijn er geen vragen en/of opmerkingen over de uitslag van de enquete.
Er is door het bestuur een cadeau toegezegd aan een van de leden die de enquete heeft
ingevuld en aanwezig is. Dit cadeau is gewonnen door Elsbeth van Leeuwen.
Albert l’Istelle voegt toe dat hij een punt mist over de organisatie van activiteiten voor
ouderen en roept leden die hier ideeën over hebben zich bij hem te melden.
8. BENOEMING VAN DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2016
Ron meldt dat er gaandeweg het jaar altijd nog mutaties plaatsvinden in de commissies.
9. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
De voorzitter zet de argumenten en voorwaarden omtrent het in te voeren
daglidmaatschap uiteen.
Er worden direct vragen gesteld over bepaalde voorwaarden, o.a. de leeftijdsgrens van
65 jaar en aan welke activiteiten wel en niet meegedaan mag worden.
Nogmaals wordt gewezen op de genoemde voorwaarden in de ALV bijlage en op onze
website.
Dit daglidmaatschap is in het leven geroepen om nieuwe leden aan te trekken en
bestaande leden te behouden. Maar als er teveel bestaande leden overstappen naar het
daglidmaatschap, heeft dit financiële consequenties voor de vereniging.
De mogelijkheid om als introduce te tennissen blijft bestaan.
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Uiteindelijk wordt er gestemd over het daglidmaatschap in de ALV en vervolgens wordt
dit punt aangenomen met een meerderheid.
10. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN
De brief van een groep leden over het erelidmaatschap van Jacques Thoen is bij punt 6
reeds behandeld.
11. RONDVRAAG
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
12. SLUITING
Rond 23.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT
Naast mijn taken als secretaris heb ik sinds maart ook de ledenadministratie op mij
genomen. Weer een nieuwe uitdaging erbij. Sinds we een compleet aanmeldformulier op
de website hebben, scheelt dat tijd in heen en weer mailen over een inschrijfformulier.
Uiteraard blijft het leuker een aanmelding te verwerken dan een opzegging. Bovendien
maken wij sinds dit najaar gebruik van het nieuwe ledenadministratiesysteem van de
KNLTB, waar uiteindelijk ook de KNLTB club app aan gekoppeld zal worden.
De AED herhalingscursus is weer georganiseerd. Namens de tennisschool hebben Nik,
Tom en Chris deze cursus gevolgd en namens de bar zijn dat Bob, Wilma, Sylvia, Mandy
en Sandra. Van de bestuursleden hebben Mees, Ron, Ton, Annelien en ikzelf deze cursus
gevolgd. Ook de groudsman Dennis heeft de herhalingscursus weer gevolgd en Ineke
Verkade heeft deze herhalingscursus ook met goed gevolg afgerond. Wel zo’n veilig
gevoel als je lekker sportief bezig bent bij ATV Berkenrode.
Graag wil ik alle vrijwilligers weer bedanken die zich het afgelopen jaar voor onze
vereniging hebben ingezet. In februari 2017 zal de vrijwilligersavond plaatsvinden, daar
zal ook het nieuwe VIB lid bekend gemaakt worden. Dit keer wordt deze avond door een
externe partij geregeld, het zal voor ons allemaal een verrassing zijn.
Namens alle bestuursleden wens ik u allen alvast een gezond, sportief en mooi 2017 toe.
Secretariaat en ledenadministratie,
Pascalle Raaphorst
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JAARVERSLAG SPONSOR COMMISSIE
In 2016 heeft de sponsorcommissie zijn best gedaan om resultaten te verbinden aan de
gestelde doelen aan het begin van het jaar. Een daarvan was het verloop van sponsoren
binnen een redelijke marge houden wat goed is gelukt. Speciale vermelding in positieve
zin is de opzegging na 25 jaar (!) sponsoring van Paul Becker Hoff. Dank voor de support
voor de afgelopen jaren!
De uitbouw en verdere groei van het aantal sponsoren was een tweede uitdaging. Door
onze gezamenlijke inspanning zijn sponsoren als Koppert (jeugdkleding), Muller & Co
(Senioren Clubkampioenschappen) en Solsolutions (zonnepanelen) verbonden aan onze
vereniging. De drijfveren van onze sponsoren om een bijdrage te leveren aan ATV
Berkenrode verschillen sterk van elkaar. Opvallend is wel dat steeds meer gesprekken
gaan over hoe het vergroten van hun naamsbekendheid kan leiden tot meer omzet,
waarvoor we gelukkig voldoende mogelijkheden hebben.
De Jaargids kende dit jaar weer een aantal nieuwe adverteerders. Het blijkt dat (als er
voldoende aandacht aan wordt gegeven) bedrijven vaak bereid zijn om voor een ¼ of ½
pagina mee te doen. De tarieven hiervoor zullen dit jaar ook onder de leden worden
verspreid zodat u uw bedrijf of iemand in uw netwerk kunt interesseren voor een
plaatsing van een advertentie.
De Sponsorcommissie heeft dit jaar gewerkt vanuit een vaste basis, wat rust geeft en
herkenning bij bestaande sponsoren. De basis is alleen wel smal, wat ervoor zorgt dat
ontwikkeling en verdere groei lastig is vanuit de huidige samenstelling.
De Vrienden van Berkenrode is met name geïnitieerd door de voorzitter, maar levert wel
een groeiende bijdrage aan de club. Er is plaats op het bord voor veel leden en bedrijven;
dus ben je er nog niet aan toegekomen, meld je gerust nog aan!
Het aantal sponsoren is gegroeid en de jaarlijkse bijdrage van ca. € 35.000,weerspiegelt deze groei in aantallen. Als ATV Berkenrode lid denk je uiteraard bij
aankopen als eerste aan diegenen die ertoe bijdragen dat de contributie op hetzelfde
peil kan blijven.
In 2017 gaan we verder met het bedenken van pakketten voor sponsoren waarbij we
hun investering kunnen vertalen in het behalen van meer omzet, naamsbekendheid of
imago-ondersteuning. Daarnaast is een streven om elk toernooi of activiteit die nu
“sponsorloos”zijn van een sponsor te voorzien.
Namens de Sponsorcommissie,
Ton Remmelzwaan
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE EN
TRAINERSZAKEN
Afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
• Sociale activiteiten:
• Openings- en kennismakingsweekend Junioren
• Vitrona Openingsweekend Senioren
• Emmeren (di)
• Racketochtend (do)
• Vuttersochtend (vr)
• Zondagochtend instuif (zo)
• Ouder-Kind toernooi
Competities:
• Voorjaarscompetitie (junioren en senioren)
• World Tour
• Interne competitie
• Laddermixcompetitie
• Herfstcompetitie (junioren en senioren)
Toernooien:
• Muller & Co Senioren Clubkampioenschappen
• Sportfondsen Lansingerland Jeugdclubkampioenschappen
• IJssel Open toernooi
• Oliebollen toernooi
Naast de competitieve activiteiten (voorjaarscompetitie en najaarscompetitie) die door
de KNLTB worden georganiseerd, het IJssel Open, de clubkampioenschappen en
oliebollentoernooi (laatst twee genoemden hebben toch ook wel een sociaal karakter)
worden ook een groot aantal sociale activiteiten georganiseerd zoals o.a. het emmeren,
de racketochtenden en de laddermixcompetitie. Aan deze sociale activiteiten is
afgelopen jaar, met name voor nieuwe leden, door de commissie Welkom de
zondagochtend instuif aan toegevoegd. De zondagochtend instuif is “emmeren op
zondagochtend”. Er wordt begonnen rond 10 uur en iedereen kan zonder aanmelding
meedoen. Na een paar uurtjes en een kopje koffie gaat iedereen weer naar huis.
De Muller & Co Senioren Clubkampioenschappen zouden initieel direct na de voorjaarsen interne competitie gehouden worden. Op basis van het aantal inschrijvingen is echter
besloten om de Muller & Co Senioren Clubkampioenschappen te verplaatsen naar week
35. Aangezien de planning van de activiteiten bij aanvang van het seizoen al bepaald was
viel vrijdag 2 september, de Spaanse feestavond, samen met een speeldag van de
Laddermixcompetitie. Dit is prima bevallen, gezellig druk. Wat mij betreft blijven we de
senioren clubkampioenschappen organiseren in week 35 en laten we de feestavond
samenvallen met de laddermixcompetitie. Daarnaast zijn de senioren
clubkampioenschappen voor het eerst aangemeld bij de KNLTB waardoor de resultaten
meetelden voor de actuele rating. Ook dit zullen we blijven handhaven.
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ALV Bijlage 2016

Voorjaarscompetitie:
Aan de zaterdagcompetitie deden dit jaar 16 teams mee. Dit betekent dat er voldoende
ruimte is om nieuwe teams te plaatsen. Aan de voorjaarscompetitie deden het volgende
aantal teams mee:
Junioren Senioren Aantal Kampioen
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
(landelijk)

n.v.t.

3

1

16

6

9

1
1 junior en 3
senior
1 junior en 1
senior

In totaal zijn 7 teams kampioen geworden. Het “huldigen” van de kampioenen bleek tot
afgelopen seizoen lastig te zijn. Sommige teams worden pas op de laatste speeldag
kampioen. Dit jaar werd op dinsdag 7 juni voor het eerste een “kampioenenavond”
georganiseerd. Dit was een groot succes. Alle kampioenen waren aanwezig om de
felicitaties en bloemen in ontvangst te nemen. Na afloop kregen de kampioenen nog een
drankje en een borrelhapje aangeboden.

ATV Berkenrode is vertegenwoordigd op alle niveaus waardoor nieuwe aanwas en
bestaand talent zal spelen op niveau. Een prima prestatie van onze vereniging.
Volgend jaar zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Er komt een instap
competitie voor 8/9 op donderdagavond. Daarnaast zal de woensdagmiddagcompetitie
verplaatst worden naar de zondag. Aangezien ten aanzien van het aantal jeugdteams het
maximum bereikt is zullen we komend seizoen de 4 binnenbanen betrekken bij het
bepalen van de baancapaciteit.
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Najaarscompetitie:
De populariteit van de najaarscompetitie neemt toe. Op dit moment is deze competitie
afgerond onder het genot van prachtig weer. Er nemen 17 senioren teams (16 op
zaterdag en 1 op zondag) en 8 jeugd teams deel aan deze competitie.
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. De opzet lijkt te slagen.
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.
Namens de Technische commissie en trainerszaken,
Albert l’Istelle
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JAARVERSLAG JEUGD COMMISSIE
Wat heeft de jeugd weer goed gepresteerd afgelopen seizoen! We kunnen weer met trots
terug kijken!
We begonnen natuurlijk in december met het Oliebollentoernooi. Het was weer super
leuk en gezellig! Veel sportieve en leuke kinderen op de baan en dat is altijd een feestje!
De voorjaarscompetitie was dit seizoen koud, maar dat mocht de pret niet drukken. Veel
kinderen hadden zich weer opgegeven wat resulteerde in een totaal van 14 teams (1x
zaterdag, 6x zondag, 1x World Tour Rood, 2x World Tour Oranje en 4x Groen). Van deze
14 teams zijn er 4 kampioen geworden, een mooi resultaat.
Het stickertennis op vrijdagmiddag van 16.00 uur – 18.00 uur is op de vrijdagen voor de
vakantie goed bezocht. Gemiddeld waren er 25 kinderen aanwezig op deze middagen.
Helaas nam de animo na de vakantie af en is er besloten om na de vakantie hiermee te
stoppen. Uiteraard zal in het voorjaar 2017 het Stickertennis weer georganiseerd
worden!
Na de voorjaarscompetitie werden de Sportfondsen Lansingerland
Clubkampioenschappen gespeeld. De afgelopen jaren hebben we veel geschoven met de
data voor dit toernooi, dit i.v.m. het aantal deelnemers. Nu was het van 13 t/m 19 juni
2016. Helaas nog niet heel veel aanmeldingen, maar voorlopig willen we het wel gelijk
na de voorjaarscompetitie houden. De kinderen die wel mee hebben gedaan hebben het
erg naar hun zin gehad, lekker gespeeld en bij de prijsuitreiking ging iedereen weer met
een mooie prijs naar huis van de loterij. Alle kinderen die mee hebben gedaan kregen als
klap op de vuurpijl ook nog eens een kaartje om gratis te gaan zwemmen in zwembad De
Windas!
De rest van juni, juli en augustus stond in het teken van het spelen van open toernooien.
Helaas kon ons open toernooi niet doorgaan. Deze was gepland in de eerste week na de
vakantie en bleek helaas geen goede keuze te zijn, gezien het aantal inschrijvingen. Voor
volgend jaar zal dit in een andere week plaatsvinden want we willen dit wel graag
organiseren natuurlijk!
In de week van 8 t/m 14 augustus stonden de Nederlandse Kampioenschappen op het
programma voor de leeftijden t/m 12, t/m 14, t/m 16 en t/m 18. Hier zijn 2 meiden van
Berkenrode Nederlands Kampioen geworden: Anouk Koevermans t/m 12 in de single en
dubbel en Suzan Lamens t/m 18 jaar in de single. We zijn natuurlijk mega trots op deze
mooie prestatie en hebben de meiden gehuldigd na de prijsuitreiking van de
Clubkampioenschappen Senioren.
September en oktober waren de maanden van de najaarscompetitie. Op het moment van
schrijven is deze nog volop bezig, maar het ziet er naar uit dat we ook hier minimaal 2
kampioenteams hebben!
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Op 22 november is Sinterklaas op ATVB en de kampioenen zullen tijdens dit feest
gehuldigd worden.
Van 27 t/m 30 december spelen we natuurlijk weer het Oliebollentoernooi.
Dit was het verslag van afgelopen seizoen voor wat betreft de jeugd. Het is tevens mijn
laatste verslag, aangezien ik na 17 jaar (waarvan 5 jaar als voorzitter) ga stoppen met de
jeugdcommissie. Een beslissing waar ik lang over heb nagedacht, ik denk dat het voor
mij mooi is geweest. Ik heb met heel veel plezier dit vrijwilligerswerk gedaan en kijk er
echt met heel veel plezier op terug! Het zal een raar gevoel zijn dat ik voortaan niet meer
naar de club hoef om te vergaderen ofzo, maar dat ik echt alleen nog kom om te
tennissen. En mocht ik me gaan vervelen nu ik zoveel vrije tijd weer heb dan is er vast
altijd wel wat te doen op de club ☺.
Liselore Groeneveld zal mij opvolgen binnen het bestuur en binnen de jeugdcommissie
wordt zij bijgestaan door Jan Bart van der Graaf, Merel Stift en Nadine Gobin.
Ik wens jullie hele fijne kerstdagen en een super tof 2017!
Namens de Jeugdcommissie,
Michelle Bes-Bertens

16

ALV Bijlage 2016

JAARVERSLAG KANTINE- EN PARKZAKEN
Er is weer een jaar verstreken en de laatste balletjes worden alweer gespeeld op de
buitenbanen!
De start van het zomerseizoen begon spannend, omdat de nachtvorst tot bijna 1 april
aanhield. Vorst en Canada Tenn banen gaan niet samen.
Na 1 nacht vorst vergt het ongeveer 1 werkweek om de banen weer goed bespeelbaar te
maken.
Als we terugdenken aan het buiten seizoen, dan mogen we niet klagen over hoe het park
erbij ligt op dit moment. Tot en met juni was het voorjaar veel te nat en de maanden
daarna was het weer kurkdroog. Beiden lastige omstandigheden om de banen op een
bespeelbaar niveau te houden. Zeker omdat de banen “op leeftijd “ zijn. Mede door het
te natte voorjaar zijn de binnenbanen veel langer gebruikt dan normaal en het meest
lastige is en blijft het vochtig houden van de binnenbanen. Dit moet met de hand
gebeuren en elke dag is de omstandigheid anders, luchtvochtigheid, temperatuur,
hoeveel is er op gespeeld etc.
Het komt dus voor dat de banen soms net iets te vochtig zijn, of iets te droog. Maar het
blijven buitenbanen die binnen in een geconditioneerde hal liggen.
Mede door Paul Bentveld, Jan van de bar en Dennis zijn de banen optimaal bespeelbaar
geweest gezien de omstandigheden. Een duidelijke verbetering voor de “schoonheid”
van het park zijn de afvalbakken welke geschonken en gesponsord zijn door gebr. Van
der Voort containers. Echter elke week wordt er helaas minimaal nog 1 volle vuilniszak
zwerfafval van het park verwijderd!
Mandy/Lia en Wilma zorgen er dag in dag uit, 360 dagen per jaar, voor dat voor dag en
dauw het binnen altijd schoon is en dat is met het stof van Canada Tenn een waar
huzarenstuk, iedere ochtend vroeg wordt alles gedweild en gepoetst. Dit is de meest
oneervolle job op ons park want na een uur als de eerste spelers/speelsters aan de
koffie zitten zie je er weinig meer van!
Wat is er dit jaar aan onderhoud gedaan aan het park.
Dennis Raaphorst loopt er iedere dag voor het algemene onderhoud van de banen en
andere bijkomende werkzaamheden, bijvoorbeeld groen onderhoud, lampen vervangen,
toiletten repareren, sloten repareren enz. En zoals we kunnen zien aan ons park en aan
de tennisbanen gaat dit volgens ons naar volle tevredenheid .
Er zijn zonnepanelen op het dak geplaatst. Met de mooie maanden afgelopen periode
verdienen deze panelen zich snel terug. Tevens is er gestart met vervanging van alle
clubhuis verlichting door LED lampen. Ook dit draagt weer een steentje bij aan onze
duurzaamheid doelstellingen. Er worden tevens gesprekken gevoerd met de gemeente
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om de buitenverlichting ook door LED verlichting te laten vervangen. De gemeente is
eigenaar van deze installatie dus dat heeft nog wat voeten in aarde.
Diegenen die hiermee bezig geweest zijn in hun vrije tijd, wil ik hier extra voor
bedanken. We werken met z’n allen aan een beter milieu en een energiezuinige
oplossing!
Het dak van de tennishal is weer schoongemaakt door Remco ruimtebouw. De goten
rondom de tennishal worden nog dit jaar vervangen door nieuwe goten.
Door Heineken zijn nieuwe tap-installaties geleverd, waardoor velen nu kunnen
genieten van verschillende vers getapte biertjes.
Hier en daar tussen de buitenbanen zijn tegels weer goed gelegd, deze waren weggezakt.
Er zijn nieuwe reclameborden bij gekomen.
Wist u dat er elk jaar ongeveer 28.000 kg nieuw Canada Tenn op de banen uitgestrooid
wordt. En dat er alleen al in de hal zo’n 85.000 liter water gesproeid wordt! En dat er per
jaar zo’n 1600 volle vuilniszakken worden afgevoerd?
Er is een commissie bezig geweest om een onderzoek te doen naar de renovatie van de
binnenbanen. Deze zijn op en de commissie komt met een advies naar het bestuur
waarna een besluit wordt genomen hoe verder met de hal. Eventuele investeringen die
nodig zijn voor renovatie worden in komende ALV behandeld. Tevens zal in de maand
november een informatie en communicatietraject worden gestart om de contractanten
(deels lid en deels van buiten de vereniging) te informeren over de plannen voor
volgend jaar. Doelstelling is om het winterseizoen van 2017 te spelen op gerenoveerde
banen en weer klaar te zijn voor de toekomst.
Er wordt iedere dag hard gewerkt om voor groot en klein, van ATV Berkenrode-lid tot
bezoeker een veilig, gezellig, leuk en schoon tennispark te realiseren.
Namens de Commissie kantine- en parkzaken,
Bo Smeding
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JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE
Via vele communicatiekanalen houden we jullie op de hoogte van de activiteiten en het
reilen en zeilen van de vereniging. We evalueren nog hoe we onze doelgroepen het best
kunnen bereiken. De communicatie via de website is actueel en wordt goed bijgewerkt.
De menustructuur is aanzienlijk verbeterd voor gebruik op mobiele apparatuur. Het
aantal leden wat zich heeft aangemeld voor het ontvangen van notificaties blijft helaas
nog wat achter.
De digitale nieuwsbrief “Uit de bestuurskamer” die via de mail wordt verstuurd, wordt
erg goed ontvangen. De meeste leden voelen zich hierdoor meer betrokken, omdat ze
sneller weten wat er speelt binnen de vereniging.
Naar aanleiding van de enquête is er in de hal een ideeënbusje opgehangen. Tot onze
teleurstelling is daar nog geen idee uit ontsproten. We hadden daar zeker op gehoopt.
Naar aanleiding van het daverende succes van ‘onze’ Kiki in Nurnberg en op Roland
Garros in Parijs, heeft de vereniging een grote advertentie, met felicitaties voor Kiki,
laten plaatsen in de Heraut. Ook is er een grote banner langs de hal gehangen, met
felicitaties namens de vereniging. Niet alleen de regionale pers wist ons te vinden, ook
de landelijke pers stond op de stoep. Kranten, radio en televisie waren allemaal op het
clubhuis te vinden. We hadden een basisschool werd uitgenodigd om de halve
finalewedstrijd bij ATV Berkenrode te komen kijken. De huldiging van Kiki heeft binnen
de eigen gelederen plaatsgevonden. Het heeft ons natuurlijk extra naamsbekendheid
gegeven.
We hebben dit jaar ook meer communicatie-uitingen gedaan in de lokale media. Er zijn
veel stukjes ingestuurd en (met een leuke foto) geplaatst over onze tennisactiviteiten,
zoals de clubkampioenschappen. Ook zijn er advertenties geplaatst om leden te werven
en ten behoeve van de hal.
De verwachtingen waren hoog ten aanzien van de KNLTB-app. Half oktober is onze
ledenadministratie overgezet naar een nieuw systeem, maar niet alle gegevens uit ons
eigen bestand blijken te zijn gemigreerd. We hebben de KNLTB daarover geïnformeerd
en hopen op een oplossing. Daarnaast zijn nog niet alle functionaliteiten door de
ontwikkelaars opgeleverd (zoals het afhangbord). Omdat de onderliggende systemen
niet goed zijn ingericht, kunnen we de app helaas voorlopig nog niet gebruiken. Op dit
moment is ook nog niet duidelijk wanneer dat wel het geval zal zijn, maar we houden
jullie uiteraard op de hoogte.
Ondertussen zijn we ook alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de Jaargids, die
aan het begin van het zomerseizoen weer zal verschijnen. Ook de opzet van de Jaargids
hebben we geëvalueerd en in de opzet nog meer een praktische gids worden. We willen
er ook meer foto’s in hebben.
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Tenslotte hebben we aan het einde van het zomerseizoen een imago-onderzoek
gehouden, met daaraan gekoppeld de belangrijke vraag hoe iedereen ATV Berkenrode in
de komende jaren graag ziet ontwikkelen. Met die gegevens is het makkelijker om daar
de communicatie op af te stemmen, maar ook om keuzes te maken voor onze vereniging.
Er heeft een “wensboom” in het clubhuis gestaan, waarin kaartjes gehangen werden. Op
dit moment wordt de opbrengst van dit onderzoek geëvalueerd. Op de komende ALV
wordt daarover aan jullie meer over teruggekoppeld.
Tot slot roep ik iedereen op die ook een bijdrage wil leveren (zoals het schrijven van
stukjes, het maken van foto’s, straks het testen van de app, etc, etc) zich bij mij te
melden. Alvast bedankt!
Namens de Communicatie commissie,
Luc Meijer
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JAARVERSLAG HAL COMMISSIE
De hal is dit jaar nóg meer onderwerp van gesprek dan de vorige jaren. Dit heeft te
maken met het feit dat de huidige banen bijna volledig zijn afgeschreven.
Ook dit jaar is het onderhoud van de banen een van de belangrijkste punten geweest
waar de commissie zich mee bezig heeft gehouden; zoals vorig jaar al geschreven: de
kwaliteit van de banen is de laatste jaren achteruit gegaan.
Aan het eind van het kalenderjaar is er, net als vorig jaar, extra ruimte gereserveerd
voor onderhoud van de banen. Hiermee hoopt de groudsman te voorkomen dat de
banen in het volgende kalenderjaar te droog of te glad zijn. Ten opzichte van de vorige
jaren is dit al wel een belangrijk verbeterpunt geweest, desalniettemin is de afgelopen
jaren gebleken dat – ondanks het gepleegde onderhoud aan de banen in de hal in de
zomerperiode - er te weinig gelegenheid is tijdens het winterseizoen het benodigde
onderhoud aan de banen te kunnen plegen. De banen zijn aan vervanging c.q. zeer groot
onderhoud toe; daartoe wordt momenteel de overweging gemaakt een nieuwe
baansoort te kiezen in plaats van de huidige baansoort. Hierover is meer te lezen elders
in het jaarverslag (er is een speciale commissie die in dit kader onderzoek heeft
gedaan/doet).
Aangezien de hal na opknapbeurten in 2014 en 2015 van buiten en binnen weer voor
lange tijd mee zou moeten kunnen gaan, is de kwaliteit van de banen thans nog steeds
de grootste prioriteit.
Meer duidelijkheid over het onderzoek naar nieuwe (mogelijk andere) banen in de hal
zal nog moeten volgen, daarover spoedig meer nieuws…
Namens de Halcommissie,
Annelien van der Welle-Smal

21

ALV Bijlage 2016

JAARVERSLAG WELKOM COMMISSIE
De doelstelling van de commissie is gehaald, namelijk het stabiliseren van het
ledenaantal. Daar waar landelijk en regionaal het aantal leden van (tennis)verenigingen
nog steeds afneemt. De inzet van de commissie lijkt dus te worden beloond. En we
streven natuurlijk naar groei.
Wat doet de commissie nou eigenlijk?
Allereerst zijn onze activiteiten vooral gericht op het behoud van onze leden. Het is
belangrijk dat de leden tevreden zijn, voordat we nieuwe leden werven. Anders is het
dweilen met de kraan open. Dat doen we door er veel te zijn en herkenbaar door onze
shirts met daarop “WELKOM”. Zo kunnen we vragen beantwoorden van (nieuwe) leden
en bemiddelen tussen leden om bijvoorbeeld een partner te vinden. Ook bekijken we
samen met de andere commissies, hoe we er voor al onze leden het beste uit kunnen
halen. Zodat ze met veel plezier en gezelligheid op en naast de tennisbaan staan.
Gelukkig lukt dat meestal erg goed, want we krijgen erg veel positieve berichten. Onze
nieuwe leden hebben we extra aandacht gegeven, via de introductieavond, via het
nieuweleden tennis, een eigen “interne team”. En omdat het helaas praktisch onmogelijk
bleek een leuke goodiebag samen te stellen, hebben we een speciaal
nieuweledentoernooi georganiseerd. Dit bleek zo’n succes dat we het jaarlijks willen
doen.
Naast deze activiteiten hebben we allerlei wervingsacties gedaan, om nieuwe leden aan
te trekken. We hebben voor het eerst een Open Dag gehouden (met 14 nieuwe leden een
enorm succes). We hebben flyers uitgedeeld in een paar nieuwbouwwijken en hebben
op de braderie gestaan. Verder zijn er kinderen uitgenodigd van vier basisscholen en
een BSO om kennis te maken met tennis. En natuurlijk proberen we ook onze
naamsbekendheid te vergroten met advertenties en posters.
We verwachten dat we begin van het seizoen met meer leden aanvangen en van daaruit
weer groei kunnen realiseren in de komende jaren. Wij hopen zeer jullie ook komend
jaar met veel plezier te kunnen verwelkomen.
Namens de Wwelkom commissie,
Luc Meijer
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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2016 EN BEGROTING 2017 ATVB.

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2016 EN BEGROTING 2017 ATVB.
INKOMSTEN

WERKELIJK
2015
151.702,50

BEGROTING

WERKELIJK

BEGROTING

2016

2017
145.000,00

151.000,00

2016
147.248,00

1.550,00

1.500,00

1.375,00

1.200,00

562,58
235,00

0,00
250,00

1.600,00
385,00

2.500,00

Introducees
Rente

188,62

250,00

49,21

50,00

Pacht/verhuur

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Sponsor jeugd

1.050,00

1.500,00

2.500,00

2.500,00

25.470,00

30.000,00

32.769,92

35.000,00

185.258,70

189.000,00

190.427,13

191.000,00

Contributies
Entreegelden
Donaties/boetes

Overige sponsors
Totaal:

UITGAVEN

WERKELIJK
2015

250,00

BEGROTING

WERKELIJK

BEGROTING

2016

2016

2017

Onderhoud banen

36.568,18

36.500,00

35.982,68

36.500,00

Afschr.inventaris

7.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

50.158,70

53.000,00

53.860,87

56.000,00

6.455,21

7.000,00

4.432,14

7.000,00

18.358,43

16.000,00

9.892,82

12.500,00

4.934,54

4.500,00

3.554,32

4.000,00

K.N.L.T.B.

15.379,49

16.000,00

16.998,43

15.500,00

Jeugdvorming/training

14.047,14

15.000,00

16.991,78

15.000,00

Competitie/toernooien

Huur banen
Kosten clubhuis
Nutsvoorzieningen
Verzekeringen

12.670,09

13.000,00

15.625,10

13.000,00

Administratiekosten

1.424,87

2.000,00

1.507,46

2.000,00

Druk/bezorgkosten BP

3.312,57

3.500,00

3.880,20

3.500,00

Div/schoonmaak clubhuis

8.045,08

9.000,00

8.420,67

9.000,00

Bijeenkomsten/reclame

4.451,37

4.000,00

8.985,60

7.000,00

Verg.vrijw illigers

2.514,20

2.500,00

2.400,00

3.000,00

voordeling saldo

-61,17

0,00

895,06

0,00

185.258,70

189.000,00

190.427,13

191.000,00

Totaal:
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OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2016 EN BEGROTING 2017 BBT.

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2016 EN BEGROTING 2017 BBT.
INKOMSTEN.
Verhuur banen

WERKELIJK

BEGROTING

2015

2016

WERKELIJK

BEGROTING

2016

2017

139.615,30

142.000,00

136.157,62

137.000,00

Sponsering banen

1.600,00

1.600,00

1.200,00

1.600,00

Overige inkomsten

157,60

150,00

134,38

150,00

141.372,90

143.750,00

137.492,00

138.750,00

WERKELIJK

BEGROTING

2015

2016

Totaal:

UITGAVEN

WERKELIJK

BEGROTING

2016

2017

Rente

14.278,95

13.000,00

11.694,02

10.500,00

Afschrijving gebouw en

37.500,00

42.500,00

40.000,00

42.500,00

500,00

750,00

236,60

750,00

OZB

7.223,46

7.500,00

7.278,81

7.500,00

Riool/reinigingsrecht

2.701,52

3.000,00

1.617,97

2.500,00

Verzekeringen

4.954,55

4.500,00

3.554,31

4.000,00

Electra

17.844,75

16.000,00

13.032,93

13.000,00

Gas

10.268,21

9.500,00

8.103,58

9.000,00

1.570,79

1.750,00

1.745,20

1.750,00

Kleine aanschaffingen

Water
Telefoon

1.002,80

750,00

770,42

750,00

35.200,14

36.000,00

39.203,85

38.500,00

Res.onderhoud hal

5.000,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

Beheer/administratie

1.702,81

2.000,00

1.460,41

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.624,92

0,00

2.293,90

0,00

141.372,90

143.750,00

137.492,00

138.750,00

Onderh./schoonm. Hal

diverse kosten
Voordelig saldo
Totaal:
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BALANS 2015 EN 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
Hal
Inrichting hal
Afschrijving hal
Clubhuis

700.000,00 Algemene reserve ATVB

285.920,17

64.734,82 Algemene reserve BBT

51.586,01

-337.500,00
212.836,32 Voorziening onderh hal

Inrichting clubhuis

63.411,29

Verlichting/baanmateriaal

36.491,81 Hypothecaire lening

Afschrijving clubhuis/verl
Nog te vorderen ATVB
Te vord. Omzetbelasting

Spaarrekening ATVB

21.313,47 Afl. verpl hypotheek

6.655,00

Vooruitontvangsten hal

64.289,80

53.000,00
7.652,36
2.489,57

Totaal:

37.500,00

5.422,43 Nog te bet. 2015 ATVB

Saldo girorek. ATVB
Saldo bankrek. BBT

323.750,00

-56.000,00

Saldo bankrek. ATVB
Saldo bankrek. Baanpraat

5.999,41

495,69
1.352,63

775.700,39

Algemene reserve 1-1-2015 ATVB

Totaal:

775.700,39
285.981,34

Voordeling saldo 2015

-61,17
285.920,17

Algemene reserve 1-1-2015 BBT

49.961,09

Voordeling saldo 2015

1.624,92
51.586,01
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Hal
Inrichting hal
Afschrijving hal
Clubhuis

700.000,00 Algemene reserve ATVB

286.815,23

91.952,38 Algemene reserve BBT

53.879,91

-377.500,00
212.836,32 Voorziening onderh hal

Inrichting clubhuis

64.276,99

Verlichting/baanmateriaal

36.491,81 Hypothecaire lening

Afschrijving clubhuis/verl
Nog te vorderen ATVB

-63.000,00 10 jarige lening
2.691,38 Afl. verpl hypotheek

Te vord. Omzetbelasting

75,67 Afl. verpl 10 jarige lening

Spaarrekening ATVB

114.000,00

Saldo bankrek. ATVB

9.102,37

Saldo girorek. ATVB

7.390,29

Saldo bankrek. Baanpraat
Saldo bankrek. BBT

Totaal:

12.499,41
286.250,00
42.500,00
37.500,00
5.000,00

Nog te bet. 2016 ATVB

15.230,73

Vooruitontvangsten hal

60.346,38

434,69
1.269,76

800.021,66

Algemene reserve 1-1-2016 ATVB

Totaal:

800.021,66
285.920,17

Voordeling saldo 2016

895,06
286.815,23

Algemene reserve 1-1-2016 BBT

51.586,01

Voordelig saldo 2016

2.293,90
53.879,91
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TOELICHTING BIJ FINANCIEEL VERSLAG
Algemeen
Het afgelopen financiële jaar is afgesloten met een batig saldo van € 3.189 (vorig jaar €
1.563). Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve, welke hierdoor gestegen is
van € 337.806 naar € 340.995.
Inkomsten en uitgaven 2016 ATVB
De inkomsten over 2016 zijn € 1.427 hoger ten opzichte van de begroting 2016 (en €
5.198 hoger dan werkelijk 2015). Dit is met name veroorzaakt door de forse stijging in
het de sponsorinkomsten. De nieuwe sponsorcommissie heeft haar ambitieuze
doelstelling van € 30.000 overtroffen. Daartegenover zijn de contributie inkomsten
gedaald met € 4.454, mede onder invloed van het vorig jaar geïntroduceerde
daglidmaatschap van de 65+ ers. Daarnaast was het aantal leden begin 2016 gedaald,
maar hebben we dit jaar voor het eerst tussentijds nieuwe leden aangenomen, middels
een pro rata contributiebedrag. Als gevolg van het tussentijds toelaten van nieuwe leden
is het aantal leden nagenoeg gelijk gebleven en is eind oktober 2016 circa 960 leden
(vorig jaar oktober 959 leden)
De totale uitgaven in 2016 zijn gestegen, maar slechts € 532 hoger dan begroot. De
stijging t.o.v. de begroting zit o.a. in een na verrekening van de KNLTB bijdrage over
2015 van € 998, hogere kosten voor de jeugd als gevolg van de aanschaf van nieuwe
sponsorkleding en hogere uitgaven voor competitie/toernooien, waaronder de
afrekening van het oldtimerstoernooi 2015. De uitgaven voor bijeenkomsten en reclame
zijn fors hoger dan begroot. Deze hogere uitgaven hebben betrekking op de huldiging
van Kiki Bertens, onze Nederlandse Jeugdkampioenen 2016 en de Koninklijke
onderscheiding van Jacques Thoen, maar ook door hogere advertentiekosten in de
Heraut en Hart van Holland voor ledenwerving en de reclame aan de buitenkant van de
hal.
Daartegenover staat dat we minder hebben uitgegeven aan verzekeringen door de
overstap naar een nieuwe verzekeraar en toetreding tot de collectieve
bestuurdersaansprakelijkheid verzekering van de KNLTB en lager kosten voor de
nutsvoorzieningen, waaronder de laatste keer van teruggave van de ecotaks (dit jaar €
6.370) en de energie besparing uit hoofde van de zonnepanelen (en de subsidie op
geproduceerde elektriciteit). Uiteindelijk bleken de totale inkomsten en uitgaven van
ATVB over 2016 uit te komen op positief saldo van € 895 (vorig jaar negatief € 61)
Inkomsten en uitgaven 2016 tennishal BBT
De inkomsten voor de hal zijn gedaald van € 141.373 naar jaar € 137.492. De bezetting
is licht achteruitgegaan. Dit betreft met name de daluren.
De kosten zijn fors lager dan begroot, hetgeen met name is veroorzaakt door een
gunstigere rente op onze hypotheeklening en de daling in elektra. Ook bleek de
afrekening (teruggave) van het gas over 2015 geleid te hebben tot lagere kosten voor
gas. Daartegenover bleken de uitgaven voor het onderhoud van de hal hoger dan
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begroot. Dit zit met name in extra renovatie van de baan, vervanging van
lampen/armaturen en reparatie van de heaters.
Per saldo werd voor de tennishal een voordelig saldo gerealiseerd van € 2.293 (vorig
jaar 1.625)
Balans per 31 december 2016 ATVB en BBT
De verhouding eigen vermogen (algemene reserve) / totaal vermogen is gedaald van
43,5% naar 42,6%. Dit is met name het gevolg van een tweetal opgenomen 10 jarige
leningen van in totaal € 50.000 voor de aanschaf van de zonnepanelen. De rente op deze
10 jarige leningen bedraagt gemiddeld 2,78%.
De hypotheekschuld is afgelopen jaar wederom met € 37.500 door middel van
maandelijkse aflossingen gedaald. De rente bedraagt 2,7% sinds 1 mei 2016.
Gedurende het boekjaar is voor een bruto bedrag van € 40.021 geïnvesteerd in
zonnepanelen. Hierop is een subsidie ontvangen van € 12.803. Sinds de installatie per
begin maart 2016 blijkt dat wij tot eind september 2016 circa 34.000 kWh minder
elektriciteit ingekocht hebben en daarmee een besparing van circa € 3.800 hebben
gerealiseerd t.o.v. dezelfde periode in 2015.
De post nog te betalen ATV Berkenrode bestaat o.a. uit nog te betalen kosten voor de
afrekening van de nutsvoorzieningen, de afrekening voor de KNLTB bijdrage 2016, de
KNLTB inschrijvingskosten voor de najaarscompetitie 2016 en de verzekeringen over
het 4e kwartaal 2016. De nog te betalen bedragen BBT bestaan volledig uit
vooruitbetaalde baanhuur 2016/2017. De nog te vorderen bedragen bestaan met name
uit de gefactureerde sponsorgelden die nog niet ontvangen zijn alsmede de rente op de
spaarrekening en de te vorderen omzetbelasting.
De liquide middelen zijn gestegen met € 67.207 t.o.v. vorig jaar tot € 132.197, hetgeen
met name veroorzaakt is doordat de sponsorgelden eerder gefactureerd en ontvangen
zijn, alsmede de ontvangen subsidie voor de aanschaf van de zonnepanelen (ofwel het
ongebruikte deel van de nieuwe lening). De vereniging heeft voldoende middelen om
aan haar lopende verplichtingen te kunnen voldoen.
Begroting 2017 ATVB en BBT
De begrote inkomsten en uitgaven voor 2017 worden zowel voor ATVB als voor BBT
ongeveer op hetzelfde niveau gehouden als werkelijk 2016. De sponsorcommissie heeft
aangegeven wederom actief nieuwe sponsoren te gaan werven, waarbij het ambitie
niveau ruim € 5.000 hoger ligt dan de begrote sponsorgelden voor 2016. Daarnaast
hopen we dat het initiatief voor de Club van 100 enthousiast wordt ontvangen en dat
menigeen die de vereniging een warm hart toedraagt, door middel van een donatie, gaat
bijdragen aan de aanschaf van een nieuwe inrichting voor het clubhuis.
Voorzichtigheidshalve wordt rekening gehouden met een kleine daling in de contributie
opbrengsten.
Aan de kostenkant zal een stijging plaatsvinden in de pacht van de buitenbanen. Ook
zullen de nutsvoorzieningen waarschijnlijk hoger uitvallen, omdat de teruggave van
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ecotaks is komen te vervallen (en niet volledig gecompenseerd zal worden door de
besparing op elektriciteit uit hoofde van de zonnepanelen).
Voorts wensen wij verdere besparingsmaatregelen te treffen, die pas in 2018 effect
zullen hebben op de cijfers. Wij denken hierbij aan de investeringen in ledverlichting in
de hal, alsmede het vervangen van de binnenbanen. Investeringen in nieuwe
binnenbanen zijn noodzakelijk om de exploitatiekosten verder te laten dalen. Ook voor
de ledverlichting in de hal zullen wij proberen per 1 januari 2017 subsidie aan te vragen
onder de nieuwe 30% subsidieregeling voor investeringen in duurzame energie door
sportverenigingen.
In 2017 zullen de dakgoten van de hal vervangen worden. Hiermee is een bedrag van
circa € 6.000 gemoeid, welke ten laste zal worden gebracht van de voorziening
onderhoud hal.
Op basis van de begroting en de ingeslagen weg tot kostenbesparing stelt het bestuur
voor om de contributie dit jaar wederom 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 € 25 en
wordt voor het seizoen 2017 voorgesteld om dit 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:
Losse huur baan tot 18.00 uur (ma t/m vrij):
Losse huur in weekend en na 18.00
Seriekaart 10 keer (11e keer gratis) een uur tot 18.00 uur:
Seriekaart 10 keer (11e keer gratis) een uur weekend/va 18.00 uur:

Mees Luichies
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€ 525,00
€ 700,00
€ 700,00
€ 20,00 per uur
€ 25,00 per uur
€ 200,00
€ 275,00
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BESTUUR
Michelle Bes-Bertens heeft te kennen gegeven haar functie te willen neerleggen per 1
januari 2017. Sinds september 2016 loopt Liselore Groeneveld met haar mee om haar
per 1 januari 2017 op te volgen.
Ron Twaalfhoven heeft zich herkiesbaar gesteld.
In verband met het feit dat diverse bestuursleden in een keer aftreed baar zijn, stelt het
bestuur voor om per 1 januari 2017 de navolgende leden (behalve Michelle BesBertens) her te benoemen per de datum zoals vermeld.
Voorzitter
:
Vice Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:
Voorzitter TC
:
Jeugdzaken
:
Kantine en Parkzaken
Hal/BBT
:
Sponsorzaken
:
Communicatie
:

Ron Twaalfhoven
Albert l’Istelle
Pascalle Raaphorst
Mees Luichies
Albert l’Istelle
Michelle Bes-Bertens
Bo Smeding
Annelien v/d Welle-Smal
Ton Remmelzwaan
Luc Meijer

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

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

“
Pascalle Raaphorst
Secretaris
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ALV COMMISSIES 2017
In 2016 hebben zich diverse mutaties voorgedaan binnen de verschillende commissies
echter tijdens de ALV van 12 december 2016 stelt het Bestuur voor, dat de
onderstaande leden zitting hebben in de navolgende commissies (termijn t/m ALV
2017).
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 2017
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
Carolien Klein
Armand de Vogel
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)
Roeland Borsboom (senioren)
Nadine Gobin (jeugd)
Sven Taal (jeugd)
World Tour (junioren)
Nadine Gobin
Open toernooi Senioren
Markus van der Geest
Gertjan van Dam
Robin van der Welle
Eric Neeteson Lemkes
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Diana Spruit
Annelien van der Welle-Smal
Clubkampioenschappen Senioren
Robin van der Welle
Yvonne van der Heiden
Jacqueline l’Istelle
Petra van der Veen
Henny Luichies
Leen Merison
André Storm
Racketdag
Lia Stolk
Henriëtte van der Steen
Emmeravonden
Anita Bakker
Brita de Bruijn
Hans van den Bout
Angelique Vollering
Carmen Krämer
Lonneke van den Heetkamp
Mariëlle Domburg
Erik Ammerlaan
Maurits van den Berg
Tjeerd Drijfhout
Ray van Amerom
Roderick van der Linden
Jeugdcommissie
Liselore Groeneveld (voorzitter)
Nadine Gobin
Jan Bart van de Graaf
Leonie Bertens
Hans Bertens
Merel Stift
Rob van Viersen
Christel Wiersema
Domenica Krens
Ozlem Merison
Sven Taal
Charlotte van Diemen
Sherine Salem
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Ouder- kindtoernooi
Mickel Ouweneel
Park- en materiaalzaken
Bo Smeding (voorzitter)
Dennis Raaphorst
Mark Brabander (afschrijfsysteem)
Ledenadministratie
Pascalle Raaphorst
Kascommissie
- B. in der Maur
- R. Borsboom
Reserve:
- W. Wellens
- M. Ouweneel
Sponsorcommissie
Ton Remmelzwaan
Robin van der Welle
Kors de Vogel
Cori van Eeden
Communicatie
Luc Meijer (voorzitter)
Nancy Loomans
Marcel Bootsman
Margriet Bijl
Eric Neeteson Lemkes
Lion Traas
Jacqueline de Bie
Esther Dubbeling
Commissie Welkom
Luc Meijer (voorzitter)
Lex Wiersema
Eddy van Amersfoorth
Brenda van der Kaaden
Lichtkrantbeheer
Trijnie Wiersema
Hal/BBT
Annelien van der Welle-Smal (voorzitter)
Robin van der Welle
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Commissie Duurzaamheid
Kees van de Meiracker
Georges Portielje
Eelco Hoogduin
Bo Smeding
Mees Luichies
Ron Twaalfhoven
Oliebollentoernooi
VACANT
Hal competities
worden door meerdere leden verzorgd, met als eerste aanspreekpunten:
Ria Sanders/Elsbeth van Leeuwen (dinsdagochtend dames)
Henriëtte van der Steen (donderdagochtend dames)
Daan van den Ameele/Hans van Teffelen/Gert van Elderen (vrijdagochtend vutters)
Ina Langhout (winterne vrijdagavond)
Willem Bakker (zaterdag heren)
Dorothe Bax (mix dubbel zondagmiddag)
Jolanda van Zwet (koffietennis zondagmiddag)
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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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