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.
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 decharge-verlening 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 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.
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 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.
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.

Berkel en Rodenrijs, 13 december 2015

