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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 15 JANUARI 2018
3. INGEKOMEN STUKKEN, EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 9 VAN DE AGENDA

• Mededelingen bestuurswisseling per 1 januari 2019.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2018, WAARIN OPGENOMEN:

•
•
•
•
•
•
•

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

5. FINANCIEEL OVERZICHT 2018/2019(JAARVERSLAG 2018)

Hierbij zal als inkomend stuk worden behandeld het verslag van de kascommissie 2018.
Er wordt décharge gevraagd voor de penningmeester voor het financiële beleid.
Tevens wordt een vervangende benoeming voor de kascontrole commissie voorgesteld.
De nieuwe contributies 2019 en tarieven wintertennis seizoen 2019/2020 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
2018.
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7. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2019
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 15 JANUARI 2018
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
De presentielijst is door 41 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.
2. NOTULEN VAN DE ALV VAN 12 DECEMBER 2016
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Willem Bakker merkt op dat de notulen van de bijzondere ALV van 7 juni 2017 met
betrekking tot de goedkeuring van de investering in verband met nieuwe binnenbanen
ook nog formeel goedgekeurd moeten worden. Er blijkt niemand te zijn die hier
opmerkingen over heeft. Deze worden vervolgens dan ook ongewijzigd vastgesteld.
3. INGEKOMEN STUKKEN
Er is een verslag van de kascommissie binnengekomen Dit wordt behandeld bij
agendapunt 5.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN
In 2017 stonden drie grote veranderingen op de agenda: het vervangen van de
binnenbanen, het plaatsen van ledverlichting in de hal en het vervangen van het
meubilair in het clubhuis.
Na allerlei soorten banen goed getest te hebben en na goedkeuring van het
investeringsvoorstel tijdens een bijzondere ALV, zijn de Canada Tenn binnenbanen in de
zomer van 2017 vervangen door Hardcourt banen van het type Plexipave. De hal is goed
schoongemaakt en de gasontladingslampen werden vervangen door ledverlichting. De
realisatie van dit alles was een flinke klus, maar het is conform planning en budget
opgeleverd. Het wordt enthousiast ontvangen door de leden.
In het voorjaar van 2017 is nieuw meubilair voor het clubhuis aangeschaft. Alles is
geverfd en er is nieuwe raambekleding gekomen. Michelle Bertens en Mandy Otte
hebben hiervoor zorg gedragen.
Ron meldt dat het afgelopen jaar gekeken is naar mogelijke samenwerking met
omliggende tennisverengingen zoals het delen van faciliteiten, het vormen van
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competitieteams met elkaar en het uitwisselen van ideeën voor een regionaal toernooi.
Tot nu toe heeft dit niet geleid tot concrete afspraken, zeker omdat bijvoorbeeld Triomf
en ATVB beiden niet zo heel veel ruimte meer hebben om hun banen door anderen te
laten gebruiken. Voor het regionaal toernooi loopt een inventarisatie om te zien of we
een of meerdere teams kunnen laten meedoen.
Er is afgelopen jaar gewerkt aan het uitbreiden van het KNLTBledenadministratiesysteem, zodat hiermee de contributie verwerkt kan worden. Ook het
afhangbord 2.0 zal hier op termijn aan gekoppeld worden. Tevens zal het systeem
aangevuld worden met de weergave van evenementen, teams, sponsors en zal het
gekoppeld worden aan een app voor al onze leden (dit is ter vervanging van de app
mijnKNLTB.nl).
Wat betreft de ledverlichting voor de buitenbanen meldt Ron dat de gemeente zal
starten met een aanbesteding ter vervanging van de buitenbaanverlichting voor alle
sportverenigingen. Hij verwacht dat de eerste plaatsingen pas in het najaar van 2018
zullen plaatsvinden. De ledverlichting wordt volledig gefinancierd door de gemeente.
De vervanging van de buitenbanen staat opgenomen in het onderhoudsplan van de
gemeente en staat gepland voor 2019. Dit kan een mooi project worden voor volgend
jaar. De gemeente zal in 2018 nog een extern bedrijf een herkeuring laten uitvoeren op
de buitenbanen.
Een aantal ligplaten van het dak is lek en moet vervangen worden. Hier is een
investering van €10.000 tot 15.000 mee gemoeid. Op de vraag of de zonnepanelen er
dan afgehaald moeten worden, antwoordt Ron ontkennend. Deze kunnen blijven liggen.
Er zijn ook plannen om het overdekte terras aan te pakken dit jaar. Het idee is onder
andere om daar verlichting op te hangen.
Ten slotte loopt er een tweetal projecten binnen ATVB om de maatschappelijke
betrokkenheid te vergroten.
Een is het RABO Versterkt project. In samenwerking met sportkoepel NOC*NSF en de
Rabobank doet ATV Berkenrode mee aan een pilot om een positieve bijdrage te leveren
aan de vitaliteit van de lokale samenleving. Er kon gekozen worden uit drie thema’s:
gezondheid, duurzaamheid of maatschappelijke betrokkenheid. ATVB heeft gekozen
voor het laatste. De inzet is om jeugd en ouderen te stimuleren in hun sportbeleving
door het laagdrempelig aanbieden van diverse activiteiten. Ook buigt de projectgroep
zich nu over mogelijkheden om onze faciliteiten ter beschikking te stellen aan
maatschappelijke instanties in Lansingerland.
Daarnaast heeft ATVB-plannen om een nietrookbeleid in te voeren op de club. Dit naar
aanleiding van de campagne van de Hartstichting en een (anoniem) idee in de ideeënbus
op de club. Het streven is om in kleine stappen te komen tot een geheel rookvrije
vereniging.
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Lex Wiersema heeft een opmerking over de jaarverslagen. Hij mist daarin de activiteiten
die in de hal worden georganiseerd en vraagt of daar volgende keren wel aandacht aan
geschonken kan worden. Het bestuur zegt dat toe.
5. FINANCIEEL OVERZICHT 2017
De penningmeester licht de cijfers over 2017 toe. Hij licht er een aantal zaken specifiek
uit zoals de investering in de hal en verwijst voor de overige zaken naar de
onderbouwde overzichten zoals opgenomen in de ALV Bijlage 2017 die te vinden is op
de website.
Het belangrijkste dat het afgelopen jaar gerealiseerd is, is de investering in de hal.
Hiervoor was €175.000 begroot plus €25.000 voor ledverlichting. Bij elkaar dus een
investering van €200.000. Wat betreft de kosten voor leverancier Rekresport zijn we
hoger uitgekomen. Onvoorziene zaken kwamen ook hoger uit. Met betrekking tot de
ledverlichting kwamen we goedkoper uit dan begroot. Al met al zijn de investeringen in
de hal precies binnen de begroting gebleven.
Dit met betrekking tot de gedane investering in de hal. Wat betreft het overige financiële
jaar 2017 licht Mees er een aantal zaken uit, onderverdeeld in gerealiseerde inkomsten
en uitgaven.
Realisatie inkomsten:
-

Contributie: de contributie inkomsten zijn licht gedaald ten opzichte van 2016.
Verhuur van de hal: tijdens de verbouwing is weinig omzet gerealiseerd, dus vandaar
een lichte daling van verhuurinkomsten.
Sponsorinkomsten: hierin is een daling te zien. Het aantal sponsors dat
nieuwverworven is bleek niet voldoende te zijn om de opgezegde sponsorcontracten
geheel te compenseren.
Inmiddels is de Rabobank wel weer terug als sponsor waardoor de verwachting is
dat in 2018 de inkomsten niet meer verder afnemen (het zal gaan om ongeveer
€30.000 aan sponsorinkomsten).

Realisatie uitgaven:
-

-

-

Onderhoud banen: deze kosten zijn iets omlaaggegaan.
Clubhuis: deze uitgaven zijn gestegen door de aanschaf van nieuw meubilair. De
kosten worden door middel van afschrijvingen over meerdere jaren uitgesmeerd. De
rest van de uitgaven zit in de gebruikelijke schoonmaakkosten.
Nuts: de kosten nutsvoorzieningen zijn verder gedaald door de opbrengsten van de
zonnepanelen en de teruggave naar aanleiding van de gasafrekening. De teruggave
was hoger dan begroot.
Vrijwilligers: deze kosten zijn sterk beïnvloed door de drukbezochte
vrijwilligersavond met Jacco Eltingh en Martin Verkerk. De kosten zijn gedekt door
sponsoring die in de sponsoropbrengsten zitten.
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Mees licht verder het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitskosten toe aan de hand
van enige statistieken. Na aanschaf van de zonnepanelen (2016) en de ledverlichting
(2017) is een forse daling waar te nemen van het jaarverbruik in KWh: van 160.000 in
2014 naar onder de 100.000 KWh in 2017. Qua kosten betekent dat een aanzienlijke
daling van €12.500 naar €6.000.
Ten slotte licht Mees een aantal zaken uit de balans 2016-2017 toe.
-

Inrichting hal: daar zit de investering van twee ton in
Inrichting clubhuis: €19.000 bijgekomen vanwege nieuwe inventaris en een nieuwe
koelcel.
Te vorderen omzetbelasting: de stijging die daar te zien is, heeft betrekking op de
inmiddels ontvangen omzetbelasting over de investering.
Voor het overige wordt verwezen naar de onderbouwing in de ALV Bijlage 2017
(pagina’s 25 tot en met 31).

Al met al is er nog steeds sprake van een gezonde solvabiliteit en goede
liquiditeitspositie.
De kascontrolecommissie (Wim Wellens en Roeland Borsboom) dankt allereerst de
penningmeester voor de duidelijke onderbouwing. De verklaring van de
kascontrolecommissie is door Roeland Borsboom voorgelezen. Ze hebben met name
gekeken naar de energiehuishouding en de investering in de renovatie van de
binnenbanen. De kascommissie concludeert dat de financiële situatie van de verenging
gezond is en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascontrolecommissie
adviseert de ALV om decharge te verlenen aan de penningmeester en akkoord te geven
voor het gevoerde financiële beleid.
De ledenvergadering stemt mede op grond hiervan in met de dechargeverlening aan de
penningmeester.
Roeland was dit jaar voor het tweede jaar lid van de kascontrolecommissie, om die
reden zal hij de commissie verlaten. Wim Wellens wordt volgend jaar vergezeld door de
eerste reserve, te weten Mickel Ouweneel. Hierdoor schuift Dave Kickken naar de eerste
reserveplaats. Ter plekke wordt gevraagd of iemand de tweede reserveplaats in wil
nemen. Annelies Visser is daartoe bereid.
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6. BESTUURSWISSELING
Ron vraagt decharge voor het gevoerde beleid van afgelopen jaar. De aanwezige leden
stemmen in met een applaus. Ron dankt iedereen voor het vertrouwen in het bestuur.
Er is een aantal mutaties in het bestuur. Twee mensen treden af: Ton Remmelzwaan
treedt af als voorzitter van de sponsorcommissie en Pascalle Raaphorst treedt af als
secretaris. Ron bedankt beiden voor hun waardevolle bijdragen van de afgelopen jaren.
Applaus volgt wederom.
Ron vraagt de vergadering akkoord te gaan met de benoeming van Sebastian Pietrzak
als bestuurslid Technische Zaken. De leden gaan akkoord.
Albert l’Istelle zijn periode loopt af. Hij is herkiesbaar. Het verzoek aan de vergadering is
om akkoord te gaan met de herbenoeming van Albert als bestuurslid Clubhuis- en
Parkzaken. Ook hiermee gaan de leden akkoord.
Er zijn twee vacatures: trekker van de sponsorcommissie en bestuurslid Secretaris.
Naast het secretarisschap deed Pascalle ook de ledenadministratie. Dit deel wordt
overgenomen door Cori van Eden, maar voor de secretarisfunctie wordt dus nog iemand
gezocht.
7. BEGROTING 2018
Er wordt overgegaan tot het bespreken en toelichten van de begroting over 2018, zoals
deze in het ALV-boekje gepubliceerd is.
Allereerst de inkomsten: contributie, verhuur hal en sponsoring.
De in de begroting opgenomen uitgaven voor 2018 worden circa €4.000 hoger dan de
werkelijke kosten in 2017. Dit is onder invloed van de verwachte stijging in de pacht:
zowel de verwachte stijging van het btw-tarief (van 6% naar 9%), die niet geheel terug
te vorderen is, als de reguliere jaarlijkse pachtverhoging. Tevens wordt een lichte
stijging van alle overige kosten verwacht. Om de exploitatie rond te blijven krijgen, stelt
het bestuur voor de contributie voor het jaar 2018 te verhogen met €10 voor
seniorleden en €5 voor juniorleden. Senioren betalen dan €195 en junioren €97,50,
waarbij een korting wordt gegeven van €5 aan senioren en € 2,50 aan junioren als
gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. De contributie is de afgelopen drie
jaar niet verhoogd, terwijl alle kosten wel stijgen.
De opbrengst van de verhuur van de hal blijft voor het binnen seizoen 2017-2018
nagenoeg gelijk. Een eventuele verhoging van de huurprijzen is pas terug te lezen in de
cijfers voor 2019.
De verwachte sponsorinkomsten 2018 blijven stabiel ten opzichte van de werkelijke
inkomsten in 2017.
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Wat betreft de uitgaven gaat het met name om het onderhoud van de banen, het
clubhuis, de nutsvoorzieningen en de vrijwilligers.
Er hoeft geen Canada Tenn meer aangeschaft te worden voor de hal, wat aanzienlijk
scheelt in de kosten voor het onderhoud. De kosten voor de groundsman blijven
nagenoeg gelijk. Het contract met hem is geëvalueerd. Dit contract zal in stand gehouden
worden.
Vanwege de ledverlichting is er een besparing te realiseren ten opzichte van vorig jaar.
Dit jaar zal de vrijwilligersavond niet zoveel geld kosten als in 2017. Willem Bakker stelt
daarop de vraag of we iets gaan doen aan het lustrum. ATVB is opgericht in 1963. Dat
betekent een lustrum (55 jaar). Mees antwoordt dat hier geen aparte post voor
opgenomen is in de begroting. Het vieren van het lustrum zal uit de huidige exploitatie
gehaald kunnen worden.
Er wordt akkoord gevraagd voor de voorgestelde contributiebegroting van €10 per
senior en €5 per junior. Cees van den IJssel vraagt hoe ATVB ligt ten opzichte van andere
tennisverengingen. Daar is naar gekeken. Onze contributie ligt niet veel hoger dan bij
andere verenigingen. Op de vraag of de daglidtarieven voor de senioren ook
omhooggaan, antwoordt Mees bevestigend. De daglidtarieven gaan met hetzelfde tarief
omhoog, dat wil zeggen €10. De kosten voor introducees gaan niet omhoog.
Leen Merison is van mening dat de inkomstenreductie van de sponsoring al voldoende
gedicht wordt met de lagere kosten van de elektriciteit. Zijns inziens blijven de totale
kosten op hetzelfde niveau zitten. Maar Mees geeft aan dat de pacht ieder jaar met 5,3%
stijgt. Dat is bijna €3.000 op jaarbasis. Dat is de laatste jaren geabsorbeerd, maar dat is
niet vol te houden. Vandaar dat nu voorgesteld wordt om de contributie te verhogen.
Kors de Vogel vraagt of het de intentie is om deze verhoging jaarlijks toe te passen. Als
er geen noodzaak is, dan wordt het niet verhoogd, reageert Mees.
Gert van Elderen vraagt naar het ledenaantal. Nu zijn er rond de 850 leden. Dit is in
september anders geweest. Toen waren er 970. Mees en Pascalle antwoorden dat dit een
beeld is dat ieder jaar terugkeert. Rond december zijn er veel opzeggingen. Ron
verwacht dat dit halverwege het jaar weer toeneemt. Het is normaal dat het ledenaantal
gedurende het jaar fluctueert en een piek heeft in september. Eddy van Amersfoorth
van de Commissie Welkom voegt hieraan toe dat ATVB weer groeit terwijl de meeste
omliggende verenigingen krimpen.
Norbert van der Welle merkt nog op dat hij de betrokkenheid van de leden bij de
vereniging ziet afnemen. Ron antwoordt dat dit zijns inziens inherent is aan de
maatschappij op dit moment. Het is bij alle verenigingen een tendens. Het is het
onderwerp van gesprek bij de KNLTB: hoe bind je de leden aan de vereniging?
Er wordt gestemd: vijf stemmen tegen, de rest is voor.
Het voorstel tot contributieverhoging is aangenomen.
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Mees komt nog terug op de verhuur van de hal. In de stukken van de ALV Bijlage 2017
stelt het bestuur voor de huur voor de banen in de hal voor het seizoen 2018-2019 te
verhogen. Dit met het oog op de verwachte stijging in het lage btw-tarief van 6% naar
9% die volledig afgedragen dient te worden. Volgens Wim Wellens (Willem Bakker?
Wellens was er toch niet?) zou dit nog een jaar uitgesteld kunnen worden omdat de btw
later pas wordt afgedragen, te weten in 2019. Maar er wordt tot nu toe altijd gewerkt
van seizoen tot seizoen, reageert Mees. Dat is prettiger dan per kalenderjaar.
Het bestuur stelt voor om de volgende huurtarieven van de hal voor het seizoen
2018/2019 te hanteren:
Maandag t/m vrijdag 09.00 – 18.00 uur:
€ 550 (was € 525)
Maandag t/m vrijdag 18.00 – 23.00 uur:
€ 730 (was € 700)
Zaterdag en zondag 09.00 – 19.00 uur:
€ 730 (was € 700)
Losse huur dal (ma/di/do/vr) van 12.00-15.00 uur:
€ 12,50 per uur
Losse huur baan tot 18.00 uur (ma t/m vrij), niet zijnde daluur: € 25 per uur
Losse huur in weekend en na 18.00 uur:
€ 30 per uur
Er wordt gestemd: twee stemmen tegen, de rest is voor.
Het voorstel tot verhoging van de huur van de binnenbanen per seizoen 2018-2019
is aangenomen.
Ten slotte gaat de vergadering akkoord met de begroting voor 2018.
8. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2018
Het kan zijn dat er in de lijst met de commissies, zoals weergegeven in de ALV bijlage
2017, nog wat verschuivingen plaatsvinden.
9. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Er zijn geen verdere mededelingen van het bestuur.
10. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN
Vanuit de leden zijn geen voorstellen ontvangen om te behandelen op de ALV. Wel is er
een suggestie gekomen via het ideeënbusje om een nietrookbeleid in te voeren. Dit is
aan de orde gekomen bij agendapunt 4 waar Ron de plannen voor 2018 uit de doeken
deed.
11. RONDVRAAG
Willem Bakker vraagt nogmaals naar het lustrum. Ron antwoordt dat er plannen zijn om
wederom een vrijwilligersavond te organiseren. Het lustrum zal hier ook aandacht
krijgen.
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Gert van Elderen vraagt of de gordijnen in de hal met 5 cm ingekort kunnen worden. Dat
vindt hij handiger om de ballen te zoeken. Ron zegt dat de gordijnen juist op maat zijn
gemaakt, zodat de ballen niet terug het veld in rollen.
12. SLUITING
Rond 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan de leden voor
hun komst en hun inbreng.
Berkel en Rodenrijs, 31 januari 2018
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT
Nog maar net als secretaris toegetreden tot het bestuur van onze vereniging, mag ik al
een verslagje van het afgelopen jaar maken. Doordat de secretarisfunctie het grootste
deel van dit jaar vacant was, zijn de diverse werkzaamheden door andere
(bestuurs)leden waargenomen.
Ook dit jaar is de herhalingscursus Reanimatie georganiseerd. Het is te waarderen dat er
zoveel leden bereid zijn om te leren reanimeren om dit later indien nodig in praktijk te
kunnen brengen, daar kunnen we allemaal bij gebaat zijn. Vanuit het bestuur nemen
Liselore Groeneveld, Albert l’Istelle, Mees Luichies, Luc Meijer en Ron Twaalfhoven deel.
Namens de tennisschool kunnen Nik van den Berg en Sven Taal reanimeren en namens
de bar Sandra Sintnicolaas, Mandy Otten, Sylvia Spapé, Bob van Steenwijk, Wilma van
Steenwijk en Richard de Boer. Ook hebben Nadine Gobin, Ozlem Merison, Ton
Remmelzwaan, Merel Stift en Ineke Verkade de cursus gevolgd.
In de hal van het clubgebouw hangt het AED-apparaat met daar bij een namenlijst van
degenen die bevoegd zijn te reanimeren. Als er meer leden geïnteresseerd zijn in deze
cursus, laat het me dan weten zodat je volgend jaar hiervoor een uitnodiging ontvangt.
Hoe meer mensen kunnen reanimeren, hoe beter!
Sinds begin dit jaar heb ik de ledenadministratie van Pascalle Raaphorst overgenomen
(Pascalle, bedankt voor het inwerken!). Onze ledenadministratie is opgenomen in het
systeem van de KNLTB. Aangezien dit systeem nog niet zo lang in gebruik is, kleven er
soms wat zogenaamde kinderziektes aan, maar daar wordt volop aan gewerkt en er
komen steeds meer mogelijkheden binnen dit systeem. Het nieuwe afhangbord is
hiervan een voorbeeld en binnenkort wordt het gekoppeld aan de app voor alle leden.
Landelijk is het ledenaantal dramatisch teruggelopen; bij onze vereniging valt het
gelukkig mee. Het aantal leden staat nu op 932, waarvan 201 junioren. Samen met de
commissie Welkom doen we er alles aan om dit ledenaantal te vergroten!
Tijdens dit afgelopen jaar is gebleken dat niet algemeen bekend is dat iedereen die lest
heeft, ook lid dient te zijn van onze vereniging. Daartoe is iedereen die les heeft maar
geen lid is, gemaand om lid te worden. Tenslotte maakt iedereen die les heeft ook
gebruik van de tennisbanen en faciliteiten van onze tennisvereniging; voor iedereen
gelden op deze manier dezelfde regels en dezelfde mogelijkheden.
Namens alle bestuursleden wens ik u allen alvast een sportief, gezond en mooi 2019 toe.
Cori van Eden
Secretaris en ledenadministratie
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JAARVERSLAG SPONSOR COMMISSIE
Na het terugtreden van de voorzitter van de sponsorcommissie is de vacature het
afgelopen jaar lange tijd niet vervuld geweest. Ondanks vele oproepen is het in het
afgelopen jaar niet gelukt een van de leden enthousiast te maken voor deze ontzettend
leuke vrijwilligersrol. De zittende sponsorcommissie leden hadden echter de toezegging
gedaan om pas te stoppen als er goede vervanging was gevonden, hetgeen erin heeft
geresulteerd dat er toch gewoon op de winkel is gepast.
De contracten met de hoofdsponsors Cas Lamens, GS van den IJssel en Intersport
Doesburg liepen dit jaar af. We zijn blij dat Cas Lamens en Intersport Doesburg hun
overeenkomst weer met 3 jaar hebben verlengd en GS van den IJssel voor een jaar. Dit
zorgt voor stabiliteit voor ATV Berkenrode en voor onze hoofdsponsors weer de
gelegenheid om zich optimaal te profileren bij onze leden en bezoekers.
Het afgelopen jaar is het sponsorbestand gestabiliseerd evenals de inkomsten. Gezien de
wat magere bezetting van de sponsorcommissie wil ik graag ieder lid aanmoedigen om
mensen of bedrijven in jullie netwerk aan te moedigen om sponsoring bij ATV
Berkenrode te overwegen. Een mooi park, een aansprekend ledenbestand en vanaf
seizoen 2020 nieuwe buitenbanen waarop weer volop nieuwe mogelijkheden zullen
ontstaan.
Ik ben blij om te melden dat we onlangs een kandidaat hebben gevonden om het stokje
over te nemen. Manfred de Jong is bereid om de nieuwe voorzitter van de
sponsorcommissie te worden, waarbij de huidige vrijwilligers hebben aangegeven hem
graag te blijven helpen. Manfred heeft door zijn achtergrond als makelaar en zelfstandig
ondernemer (Moerman & de Jong Makelaars) een mooie combi om er een succes van te
gaan maken.
De Vrienden van Berkenrode groeien nog steeds met hele kleine stapjes. Voor slechts
Euro 100,- per jaar (met fiscale mogelijkheden) kun je jezelf, je team of je
vriend(inn)enclub onsterfelijk maken op het grote bord. Er is plaats op het bord voor
100 leden; dus ben je het nog vergeten, meld je gerust aan!
En zoals elk jaar; als ATV Berkenrode lid denk je uiteraard bij aankopen als eerste aan
diegenen die ertoe bijdragen dat de contributie op hetzelfde peil kan blijven.
Ton Remmelzwaan
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE
Afgelopen jaar hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
Recreatieve activiteiten:
• Emmeren (di)
• Racketochtend (do)
• Vuttersochtend (vr)
• Zondag-Dubbel tennis (zo)
• Zondagochtend instuif (zo)
• Ouder-Kind toernooi
• Clinic Jacco Eltingh
• Oldtimer toernooi 2018
• Winterne
• Nieuwe ledentennis
Competities:
• Voorjaarscompetitie (senioren en junioren)
• World Tour
• Laddermix
• Interne competitie
• Damescompetitie
• Herfstcompetitie (senioren en junioren)
Toernooien:
• IJssel Open 2018
• Junioren Open toernooi
• Olliebollentoernooi (2018)
Naast alle competitieve activiteiten zoals de competities die door de KNLTB
georganiseerd worden, het IJssel Open en de clubkampioenschappen (junioren en
senioren), zijn het afgelopen jaar voldoende sociale activiteiten georganiseerd. Iedere
activiteit met een andere insteek. Voorbeelden van deze activiteiten zijn de
emmeravonden, de vuttersochtenden en de racketochtenden. Afgelopen jaar heeft de
commissie Welkom wederom de zondagochtend instuif georganiseerd. Ook in 2018
waren deze ochtenden weer een succes. Op de zondag is daar het Zondag-Dubbel tennis
bij gekomen om gezellig als koppel of als individu te kunnen tennissen tegen andere
leden zonder een langdurige verplichting.
Dit jaar moet wederom het “Ouder en Kind toernooi” uitgelicht worden. De vele
inschrijvingen en de succesvolle organisatie hebben gezorgd voor een zeer leuk en
gezellig toernooi. Daarnaast willen we als vereniging het tennis onder de jeugd nog meer
14
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stimuleren. Daarvoor was dit jaar de clinic ook georganiseerd die gegeven werd door de
oud-prof tennisser en veelvoudig Grand Slam kampioen Jacco Eltingh. Het hoofddoel van
al deze activiteiten is uiteindelijk om het tennissen op ATV Berkenrode voor alle
leeftijden aantrekkelijk te houden en nieuwe leden te werven en deze vervolgens direct
te koppelen aan mede clubgenoten.
Het inmiddels beroemde Oldtimers Toernooi voor de senioren werd dit jaar
georganiseerd op ATV Berkenrode. Aan de organisatie van dit toernooi kan het nooit
liggen. Alles was ook dit jaar weer tot de puntjes geregeld, inclusief de gezellige
afsluiting op de laatste avond. Door het extreme warme weer moesten de nodige
maatregelen genomen worden, maar dat mocht voor de rest de pret niet drukken.
IJssel Open 2018:
Het IJssel Open 2018 was een speciale editie, doordat
de hoofdsponsor dit jaar haar 100 jarig jubileum viert.
Dit wilde we tijdens het toernooi uiteraard niet aan ons
voorbij laten gaan. Tijdens deze speciale editie is alles
uit de kast gepakt om er een nog groter succes van te
maken. Volle schema’s, een vuurwerk show op vrijdag
avond en paling op de finale dag en natuurlijk erg leuke
wedstrijden zorgen voor een geslaagd toernooi. De
hoofdsponsor heeft aangegeven door te gaan met de sponsoring dus op naar volgend
jaar!
Namens het bestuur wil ik bij deze de toernooileiding nogmaals bedanken voor de
organisatie van deze geweldige editie van het IJssel Open 2018.
Voorjaarscompetitie:
ATV Berkenrode was ook dit jaar weer op alle niveaus en leeftijdscategorieën
vertegenwoordigd en hebben de teams in de regio gestreden kampioenschap af te
dwingen. In totaal hebben maar liefst 33 teams deelgenomen op dinsdagen,
donderdagen, zaterdagen en de zondagen. Uiteindelijk zijn er in totaal 6 teams
kampioen geworden. Dit is een erg goede prestatie, namens het bestuur nogmaals
gefeliciteerd voor alle kampioenen! De kampioenen zijn gehuldigd na de clinic door
Jacco Eltingh. De kampioenen waren aanwezig om de felicitaties en bloemen in
ontvangst te nemen.
Afgelopen jaar heeft de KNLTB een test gedaan met verkort spelen
tijdens de herfstcompetitie. Deze nieuwe regels heeft als doel om
meer KNLTB leden competitie tennis te laten spelen. Doordat leden
competitie spelen wordt het clubgevoel groter en zullen leden langer
blijven tennissen. Ook dit jaar is deze regel doorgevoerd in alle
competities. Verkort spelen houdt in dat de dubbel wedstrijden die
gespeeld worden in de 3e set afgerond moeten worden door een
supertiebreak (tiebreak tot 10 punten, met 2 punten verschil). De
15

KAMPIOENEN ZONDAG HEREN 5E
KLASSE

ALV Bijlage 2018

single partijen worden wel op een normale manier afgespeeld.

Herfstcompetitie:
De herfstcompetitie is op dit moment nog in volle gang. Het slechte weer is dit jaar een
stuk beter geweest dan afgelopen jaar. Echter zijn er toch een aantal speeldagen die
ingehaald moeten worden. Dit mag echter de pret niet drukken en hopen we dat zo veel
mogelijk teams aan het einde van de competitie gehuldigd kunnen worden tijdens de
“Kampioensavond”. In totaal nemen 20 seniorenteams, wat net zoveel is als afgelopen
jaar, en 12 juniorenteams deel aan de herfstcompetitie.
In 2017 is tijdens de herfstcompetitie een test gedaan met compact spelen. Dit
betekende dat naast de super tiebreak in de 3e set in dubbel en gemengde wedstrijden
er ook bij deuce een beslissend punt gespeeld moest worden. Uit evaluaties en enquêtes
die de KNLTB heeft uitgevoerd onder speler en VCL’ers, kwam naar voren dat de
meningen over het compact spelen verdeeld zijn. Hierdoor heeft de KNLTB gekozen om
in 2018 door te gaan met verkort spelen bij alle competities.
Het organiseren en uitvoeren van alle activiteiten die gedurende het hele jaar
plaatsvinden wordt allemaal gedaan door de vele vrijwilligers en commissies. Zonder
deze personen zijn al deze activiteiten niet mogelijk om dit allemaal te organiseren voor
al onze clubleden. Mijn dank gaat daarom ook speciaal uit naar alle vrijwilligers die zich
met veel enthousiasme inzetten.
Met sportieve groeten,
Namens de technische commissie,
Sebastian Pietrzak
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JAARVERSLAG JEUGD COMMISSIE
Seizoen 2018 is een rustig seizoen geweest wat betreft jeugdactiviteiten. De voorjaarsen herfstcompetitie zijn nog steeds populair onder de jeugd, maar bij andere activiteiten
zoals het winter- en stickertennis zie je, zeker naarmate het seizoen vordert, het animo
wat teruglopen. Net als bij volwassenen, lijken de kinderen het ook druk druk druk te
hebben gekregen. Maar de kinderen díe meedoen, doen dat altijd vol overgave. Het blijft
leuk om ons daar als jeugdcommissie voor in te zetten!
De voorjaarscompetitie resulteerde net als het jaar daarvoor in een gezellige drukte op
het park tijdens de speelzondagen. Sinds een paar jaar zijn alle categorieën op de
zondagen vertegenwoordigd: rood, oranje, groen en geel: 12 teams hebben
deelgenomen (6 geel, 4 groen en 2 teams voor de World Tour van rood en oranje).
Het stickertennis op de vrijdagmiddagen begon aan het begin van het seizoen goed,
maar na de meivakantie was er nog maar een handjevol fanatieke kinderen over. Voor
2019 plannen we het echter gewoon weer in, in elk geval tot aan de meivakantie. Er is
namelijk een nieuw aantal jonge kinderen bijgekomen en zeker voor die categorie is het
een leuke manier om ‘op eigen niveau’ nieuwe tennismaatjes te ontmoeten en extra te
tennissen naast de tennislessen.
Dankzij een win-actie van ons bestuurslid parkzaken, hebben we in juni de eer gehad om
een clinic voor de jeugd te mogen organiseren onder leiding van niemand minder dan
Jacco Eltingh in samenwerking met onze tennisschool!
Dit was een groot succes en niet alleen vanwege de stralende zon. Er kwamen zo’n 50
kinderen op af van 4 tot 16 jaar oud. Bij de introductie van de oud-proftennisser, kregen
we niet de indruk dat iemand hem kende, maar zodra de kinderen hoorden dat hij heel
veel grandslams gewonnen heeft, raakten ze wel onder de indruk van deze oudtoptennisser.
Dit jaar is ook weer het ouder-kind toernooi georganiseerd door vader en zoon
Borsboom en Frank Bosmans. Met een deelnemersveld van meer dan 100 kinderen en
hun ouders, is dit wel een succes te noemen!
Veel zon en goodybags, een beetje bier, maar bovenal veel blije kinderen!
In de zomervakantie stond ons open jeugdtoernooi weer gepland (in de week van 5
augustus). Geen ideale week vanwege alle vakantiegangers, maar concurrentie van
toernooien in de regio -waardoor de KNLTB ook niet zomaar elke willekeurige week
toestaat- deed ons besluiten het maar weer te proberen. Het deelnemersveld was klein
(30 kinderen), maar ook hier gold weer: het enthousiasme van de deelnemers was er
niet minder om!
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De junior clubkampioenschappen zijn vanwege een te gering aantal deelnemers dit jaar
niet doorgegaan. We hadden gehoopt meer jeugd te trekken door de kampioenschappen
gelijktijdig met die van de senioren in te plannen. Ook hoopten we dat het begin van een
schooljaar beter zou zijn dan het einde van een schooljaar (juli), maar helaas bleek die
hoop niet uit te komen.
September en oktober waren de maanden van de najaar competitie. Net als in het
voorjaar deden hier weer 12 teams aan mee.
Op 25 november zal Sinterklaas weer op de club komen en in de tweede week van de
kerstvakantie hopen we op een groot aantal deelnemers voor het Oliebollentoernooi.
Op naar 2019 waarin we als jeugdcommissie enthousiast verder gaan met het
organiseren en coördineren van de competities, toernooien en andere activiteiten! Als
het u leuk lijkt om ons hierbij te komen helpen, neem gerust contact met ons op!
Namens de jeugdcommissie.
Liselore Groeneveld
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JAARVERSLAG PARK- EN CLUBHUISZAKEN
2018 is een relatief rustig jaar geweest wat betreft aanpassingen aan het park. Op een
aantal deuren (wc-deuren, deur hal en kleedkamer) zijn posters geplaatst. Dit zal in
2019 een vervolg krijgen.
Verder zijn de lichtplaten in de hal, deze waren poreus geworden, vervangen door
dakplaten. Met name met de hardcourt banen is het van belang dat er zo min mogelijk
kans op lekkage zal zijn. Daarom is gekozen voor dakplaten omdat deze minder gevoelig
zijn voor kans op lekkage.
Er is een EMS (pinapparaat) gekomen voor de verhuur van de hal. Alle betalingen die
betrekking hebben op de huren van de hal kunnen met pin worden afgerekend.
De groundsman heeft de werkzaamheden naar behoren uitgevoerd. De banen liggen er
ondanks de droogte van afgelopen jaren prima bij. Helaas heeft de bewatering van de
banen het begeven waardoor nu handmatig gesproeid moet worden. Onze leden hebben
de oproep om regelmatig te sproeien ter harte genomen.
Komend seizoen zullen we het nog met de huidige banen moeten doen (en handmatig
sproeien). Vanaf 14 oktober 2019 zal het park gesloten worden waarna de banen
gerenoveerd zullen worden, er zal gravel aangelegd worden, waarbij ook de bewatering
meegenomen zal worden. De voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van
het park zijn inmiddels gestart. Het betreft hierbij regelmatig intern overleg en overleg
met de gemeente. Op dit moment zijn Ron Twaalfhoven, Wim Renden, Dennis Raaphorst
en Albert l’Istelle hierbij betrokken. Dit jaar zal het pakket van wensen en eisen gedeeld
worden met de gemeente welke als basis zullen dienen voor het bestek van de
onderhandse aanbesteding voor de renovatie van het park.
Namens de Commissie Park- en Clubhuiszaken,

Albert l’Istelle
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JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE

De start van het buitenseizoen wordt al enige jaren voorafgegaan door de verspreiding
van de Jaargids. Deze gids is een mooi naslagwerk -met uitneembare kalender- voor
iedereen die interesse heeft in het wel en wee van ATV Berkenrode. Voor onze (nieuwe)
leden natuurlijk, voor mensen die geïnteresseerd zijn in tennis en misschien bij ons lid
willen worden en voor onze sponsoren. Een aantal van die laatste groep krijgt er
overigens steevast een podium om iets te vertellen over hun relatie met de vereniging.
De website is dit jaar niet verder ontwikkeld, maar er zijn wel plannen in de maak voor
het komende jaar. Het mag allemaal wat toegankelijker, overzichtelijker en vooral
eenvoudiger te onderhouden. We hebben ook maatregelen getroffen om aan de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen, die op 25 mei j.l. in
werking is gesteld. Dit ter bescherming van de ledengegevens. We moeten zorgvuldig
met jullie gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om goed te kunnen functioneren
als vereniging. We hebben gebruik kunnen maken van een assessment formulier die
speciaal voor verenigingen beschikbaar is gesteld door “AVG Verenigingen”. De
belangrijkste gegevensbewerker voor ons is de KNLTB, die ook haar zaken op orde moet
hebben.
De commissie staat ervoor om iedereen goede en actuele informatie te geven en dat is
soms best een uitdaging. Niet in de laatste plaats omdat er zoveel is om over te
communiceren. Als je ook een bijdrage wilt leveren, op welke manier dan ook, laat het
me dan graag even weten. We hebben je hulp nodig om het nog mooier te maken. Dus
tekstschrijvers, fotografen, functioneel beheerders, ontwerpers, etc help je ons mee met
bouwen?
Namens de communicatiecommissie,
Luc Meijer
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JAARVERSLAG WELKOM COMMISSIE

Zoals bij elke vereniging is er ook bij ATV Berkenrode verloop. Leden zeggen op omdat
ze verhuizen, geblesseerd zijn of voor het tennissen geen tijd kunnen maken. WELKOM
probeert het aantal vertrekkende leden zo laag mogelijk te houden. En dat gaat al jaren
meetbaar beter dan in de regio en landelijk. En daar mogen we best trots op zijn. Maar
per saldo (we hebben dit jaar 932 leden) hebben we toch veel leden verloren. Het aantal
instromende leden is helaas veel minder dan verwacht. En dat stemt ons als commissie
toch minder vrolijk, temeer omdat de exploitatie van de vereniging wel rond moet
komen.
De Open Dag leverde meerdere leden op (wel minder dan afgelopen jaren). En vanaf dit
jaar hebben we extra leden bijgeschreven, die al wel les hadden. Er zijn in de nieuwe
wijken van de gemeente flyers verspreid om nieuwe leden aan te trekken en er zijn
wervende advertenties en artikelen geplaatst in de Heraut. De proef met de waardebon
voor het aanbrengen van nieuwe leden is inmiddels gestopt. Het is een relatief duur
instrument, voor iets dat binnen een vereniging vanzelf zou moeten gaan. Leden werven
leden vooral omdat het leuk is bij hun vereniging. Toch?
WELKOM heeft ook een rol waar het de leden als het ware vertegenwoordigt. We kijken
dus ook naar wat de leden belangrijk vinden en hoe de vereniging zich kan ontwikkelen.
Samen met Brug8 (ondersteunt door de Rabobank) hebben we met een
vertegenwoordiging van de leden onderzocht hoe we maatschappelijk een rol kunnen
hebben. Zo hebben we, geholpen door de tennisschool, een clinic voor de asielzoekers
uit Hergerborgh georganiseerd. Ook hebben we tot grote vreugde van veel leden -maar
ook tot enkel verdriet- “een rookvrij park” doorgevoerd. We bleken de eerste vereniging
in de regio, maar inmiddels zijn vele sportverenigingen ons al gevolgd.
Tenslotte zijn we met het bestuur nu bezig met visievorming voor het komende jaar,
waar we het belang van de vereniging en beleving van het clubgevoel nog meer
vooropstellen. Als basis daarvoor gebruiken we de input die jullie ons geven en al
hebben gegeven. Op de ALV gaan we onze voorstellen nader toelichten.
Namens de Welkom commissie,
Luc Meijer
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OVERZ ICHT INKOM STEN EN UITGAVEN 2018 EN BEGROTING 2019 ATVB

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2018 EN BEGROTING 2019 ATVB.
INKOMSTEN

WERKELIJK

BEGROTING

WERKELIJK

2018
151.500,00

2018
139.466,00

2.375,00

2.200,00

1.750,00

2.000,00

1.400,00
256,00

2.500,00

1.600,00
300,00

1.750,00

40,61

50,00

4.500,00

4.500,00

2017
144.817,00

Entreegelden
Donaties/boetes

Contributies

Introducees
Rente
Pacht/verhuur
Sponsor jeugd
Overige sponsors
Totaal:

UITGAVEN

Afschr.inventaris

4.500,00

2019
144.000,00

250,00
0,00
4.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

30.054,29

30.000,00

35.454,00

35.000,00

184.942,90

192.500,00

184.570,00

189.000,00

WERKELIJK
2017

Onderhoud banen

250,00

BEGROTING

35.155,34

BEGROTING

WERKELIJK

2018

2018

36.500,00

37.005,00

BEGROTING
2019
36.000,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

56.596,20

60.000,00

59.482,00

61.000,00

Kosten clubhuis

3.741,92

5.000,00

5.361,00

5.000,00

Nutsvoorzieningen

9.074,81

9.500,00

9.569,00

9.000,00

Verzekeringen

3.665,30

4.000,00

4.222,92

4.000,00

K.N.L.T.B.

17.779,18

16.500,00

17.591,00

17.250,00

Jeugdvorming/training

15.805,04

15.500,00

14.618,00

14.500,00

Competitie/toernooien

13.607,05

14.000,00

14.426,00

14.000,00

Huur banen

Administratiekosten

1.356,88

2.000,00

1.322,00

1.400,00

Druk/bezorgkosten BP

3.124,29

3.500,00

3.159,00

3.250,00

Div/schoonmaak clubhuis

9.461,01

9.000,00

9.476,00

9.000,00

Bijeenkomsten/reclame

6.609,54

6.500,00

4.453,00

4.100,00

Verg.vrijw illigers

6.620,05

3.000,00

3.632,00

3.000,00

-5.153,71

0,00

-7.246,92

0,00

184.942,90

192.500,00

184.570,00

189.000,00

saldo (-/- = negatief)
Totaal:
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OVERZICHT INKOM STEN EN UITGAVEN 2018 EN BEGROTING 2019 BBT

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2018 EN BEGROTING 2019 BBT.
INKOMSTEN.
Verhuur banen

WERKELIJK

BEGROTING

2017

2018

WERKELIJK

BEGROTING

2018

2019

133.497,53

136.000,00

132.404,00

137.000,00

Sponsering banen

1.900,00

1.600,00

3.350,00

3.000,00

Overige inkomsten

121,00

150,00

13,00

0,00

135.518,53

137.750,00

135.767,00

140.000,00

WERKELIJK

BEGROTING

2017

2018

Totaal:

UITGAVEN
Rente

WERKELIJK

BEGROTING

2018

2019

9.977,07

13.000,00

13.953,00

12.500,00

Afschrijving gebouw en

42.500,00

62.500,00

62.500,00

62.500,00

Kleine aanschaffingen

1.140,05

750,00

195,00

250,00

OZB

7.059,75

7.500,00

7.660,00

8.000,00

Riool/reinigingsrecht

1.332,76

2.000,00

1.586,00

1.600,00

Verzekeringen

3.630,19

4.000,00

4.188,00

4.000,00

Electra

9.549,08

5.000,00

5.778,00

5.000,00

Gas

9.352,65

8.000,00

7.965,00

8.000,00

Water

1.334,71

750,00

1.169,00

1.000,00

Telefoon
Onderh./schoonm. Hal

953,16

750,00

832,00

900,00

38.540,68

25.500,00

29.820,00

28.250,00

Res.onderhoud hal

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

Beheer/administratie

2.293,94

1.500,00

1.321,00

1.500,00

diverse kosten
Voordelig saldo
Totaal:

0,00

0,00

0,00

0,00

1.354,49

0,00

-7.700,00

0,00

135.518,53

137.750,00

135.767,00

140.000,00
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
Hal

700.000,00 Algemene reserve ATVB

Inrichting hal

272.235,48 Algemene reserve BBT

Afschrijving hal
Clubhuis
Inrichting clubhuis
Verlichting/baanmateriaal
Afschrijving clubhuis/verl

Te vord. Omzetbelasting

55.234,40

-420.000,00
212.836,32 Voorziening onderh hal

13.789,41

87.969,99
36.491,81 Hypothecaire lening
-70.500,00 10 jarige lening
10 jarige lening hal

Nog te vorderen ATVB

281.661,52

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

248.750,00
37.500,00
180.000,00
37.500,00
5.000,00

Afl. verpl 10 jarige lening hal 20.000,00

Spaarrekening ATVB

7.479,60

Saldo girorek. ATVB

3.148,40

Saldo bankrek. Baanpraat

Totaal:

19.314,23

Vooruitontvangsten hal

48.080,02

60.000,00

Saldo bankrek. ATVB

Saldo bankrek. BBT

Nog te bet. 2017 ATVB

372,61
6.827,21

946.829,58

Algemene reserve 1-1-2017 ATVB

Totaal:

946.829,58
286815,23

Nadelig saldo 2017

-5153,71
281661,52

Algemene reserve 1-1-2017 BBT

53879,91

Voordelig saldo 2017

1354,49
55234,4
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Hal

700.000,00 Algemene reserve ATVB

Inrichting hal

292.460,00 Algemene reserve BBT

Afschrijving hal
Clubhuis
Inrichting clubhuis
Verlichting/baanmateriaal
Afschrijving clubhuis/verl

Nog te vorderen ATVB

212.836,00 Voorziening onderh hal

20.289,00

91.424,00
40.369,00 Hypothecaire lening
-78.000,00 10 jarige lening

20.929,00 Afl. verpl hypotheek
1.538,00 Afl. verpl 10 jarige lening
Afl. verpl 10 jarige lening hal

Spaarrekening ATVB

67.513,00

Saldo bankrek. ATVB

4.766,00

Saldo girorek. ATVB

5.974,00

Saldo bankrek. Baanpraat

672,00

Saldo bankrek. BBT

994,00

Totaal:

47.534,40

-482.500,00

10 jarige lening hal

Te vord. Omzetbelasting

274.414,60

878.975,00

211.250,00
32.500,00
160.000,00
37.500,00
5.000,00
20.000,00

Nog te bet. 2018 ATVB

8.123,00

Vooruitontvangsten hal

62.364,00

Totaal:

Algemene reserve 1-1-2018 ATVB

878.975,00
281.661,52

Nadelig saldo 2018

-7.246,92
274.414,60

Algemene reserve 1-1-2018 BBT

55.234,40

Nadelig saldo 2018

-7.700,00
47.534,40
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TOELICHTING BIJ FINANCIEEL VERSLAG

Algemeen
Het afgelopen financiële jaar van de vereniging is afgesloten met een nadelig saldo van € 14.945
(vorig jaar € 3.799 nadelig). Dit bedrag is in mindering gebracht op de algemene reserve, welke
hierdoor gedaald is van € 336.896 naar € 321.951.
Inkomsten en uitgaven 2018 ATVB
De inkomsten over 2018 zijn € 7.930 lager ten opzichte van de begroting 2018 (en € 373 lager dan
werkelijk 2017). Dit is met name veroorzaakt door lagere contributie inkomsten dan begroot,
ondanks de contributieverhoging. Het aantal leden eind oktober 2018 bedraagt 932 (vorig jaar 970).
De verwachting was dat het ledenaantal zou gaan stijgen door het afschaffen van het aspirant
lidmaatschap voor lessers die geen lid zijn van de vereniging. Het aspirant lidmaatschap bracht in
2017 nog circa € 2.925 op, terwijl dat dit jaar nihil was. Ook het combi-lidmaatschap voor de jeugd
van € 130, waarvan € 100,- naar de tennisschool gaat, heeft niet het gewenste effect op het
ledenaantal gehad. Uiteindelijk waren er maar 14 combi-leden in 2018. Het bestuur vindt dat alle
lessers op de buitenbanen van ATV Berkenrode lid dienen te zijn van de vereniging. De tennisschool
dient hier mede op toe te zien.
Tegenover de daling in de contributieopbrengsten staat een hogere opbrengst aan sponsorgelden. De
Rabobank heeft besloten om de vereniging te sponsoren en zijn er in 2018 nieuwe sponsoren
gevonden en bestaande sponsorcontracten verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een stijging van de
sponsorinkomsten van € 5.400. t.o.v. vorig jaar.
De totale uitgaven in 2018 zijn € 683 lager dan begroot. De kosten voor de KNLTB zijn hoger dan
begroot door de KNLTB Club app, waarvoor we sedert 2018 per lid 1,- betalen. Daartegenover staat
dat de kosten voor bijeenkomsten/reclame minder zijn dan begroot door minder advertenties en
minder aanschaf van reclameborden voor sponsoren. Ten opzichte van de werkelijkheid van 2017
zijn de kosten in 2018 per saldo gestegen met € 1.721. De stijging wordt met name veroorzaakt door
hoger pacht (€ 2.886) en door hogere onderhoudskosten van de banen, met name door hogere kosten
van het canada ten voor de buitenbanen (€ 1.850). Deze stijging wordt met name gecompenseerd
door lagere kosten voor de vrijwilligersavond t.o.v. vorig jaar (€ 2.988). Dit jaar hadden we Jacco
Eltingh ook op de vrijwilligersavond, maar nu gratis als prijs ter beschikking gesteld door Dunlop.
Uiteindelijk bleken de totale inkomsten en uitgaven van ATVB over 2018 uit te komen op een
negatief saldo van € 7.247(vorig jaar negatief saldo van € 5.154)
Inkomsten en uitgaven 2018 tennishal BBT
De werkelijke inkomsten voor de hal zijn t.o.v. vorig jaar gestegen met € 248 van € 135.519 naar
€ 135.767. De bezetting door contracten is licht achteruitgegaan en voorts zijn de huurinkomsten
achtergebleven bij de begroting door met name minder afname van lesbanen door de tennisschool.
Dit werd gecompenseerd door meer losse verhuur en nieuwe sponsoren voor de hal.
De kosten zijn € 5.717 hoger dan begroot en € 9.302 hoger dan vorig jaar. Dit komt met name tot
uitdrukking in de onderhoudskosten. Ten opzichte van de begroting zijn de werkelijke
onderhoudskosten € 4.320 hoger dan begroot. De verwachte besparing op het onderhoudscontract
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met de groundsman bleek niet volledig te realiseren, mede omdat dit contract pas per 1 maart 2018
vernieuwd is. In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten voor onderhoud wel gedaald met € 8.720.
Daarnaast bleek door de ledverlichting in de hal, dat we een daling in elektriciteitskosten hebben
gerealiseerd t.o.v. vorig jaar (daling van € 3.771). Door de zonnepanelen en de ledverlichting is het
verbruik aan elektriciteit in 3 jaar tijd gedaald van circa 160.000 kWh naar circa 65.000 kWh.
Door de investering van vorig jaar (ledverlichting en de Plexipave ondergrond) zijn de afschrijvingen
t.ov. van vorig jaar gestegen met € 20.000 (hetgeen gelijk is aan de hogere aflossingen t.o.v. van
voorgaand jaar). Aangezien voor deze investeringen € 200.000 is geleend, zijn de rentelasten € 3.976
hoger dan vorig jaar.
Per saldo werd voor de tennishal een nadelig saldo gerealiseerd van € 7.700 (vorig jaar voordelig van
€ 1.354).

Balans per 31 december 2018 ATVB en BBT
De verhouding eigen vermogen (algemene reserve)/ totaal vermogen is gestegen van 35,6% naar
36,6%. Deze positieve ontwikkeling wordt, ondanks het negatieve resultaat van € 14.945,
veroorzaakt door de daling in de langlopende schulden (ofwel door de jaarlijkse aflossing van de
leningen met € 62.500 per jaar).
De hypotheekschuld bedraagt per jaareinde € 248.750, waarvan € 37.500 komend jaar afgelost gaat
worden. De looptijd bedraagt nog circa 6 2/3 jaar. De overige leningen (voor de zonnepanelen en de
investeringen in de hal van vorig jaar), zijn gedaald met € 25.000, en bedragen in totaliteit nog €
217.500, met een resterende looptijd van 7,5 jaar respectievelijk 9 jaar.
In de balans staat een voorziening voor groot onderhoud hal van € 20.289. Deze voorziening zal voor
een bedrag van circa € 16.000 aangewend worden voor de vervanging van de lichtplaten in het
boekjaar 2019.
De post nog te betalen ATV Berkenrode bestaat o.a. uit nog te betalen kosten voor de afrekening van
de nutsvoorzieningen, afrekening oldtimers toernooi, de afrekening voor de KNLTB-bijdrage 2018, de
KNLTB inschrijvingskosten voor de najaar competitie 2018. De nog te betalen bedragen BBT bestaan
volledig uit vooruitbetaalde baanhuur 2018/2019.
De investeringen in de inrichting hal over 2018 (€ 20.225) bestaan uit de verwachte laatste termijnen
voor de verbouwing van de hal (was vorig jaar al gemeld) en het online reserveringssysteem voor de
hal. Daarnaast hebben er vervangingsinvesteringen ten behoeve van de tractor plaatsgevonden,
alsmede de aanschaf van jaloezieën in de clubhuis en investeringen in een lockerkast, het beplakken
van de deuren in de hal en in een computer.
De nog te vorderen bedragen bestaan met name uit de gefactureerde sponsorgelden die nog niet
ontvangen zijn en de afrekening met de tennisschool, welke inmiddels grotendeels ontvangen zijn.
De liquide middelen zijn gestegen met € 2.091 t.o.v. vorig jaar tot € 79.919, hetgeen met name
veroorzaakt is doordat de vooruit ontvangen huur van de hal hoger is dan vorig jaar. De vereniging
heeft voldoende middelen om aan haar lopende verplichtingen te kunnen voldoen.
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Begroting 2019 ATVB en BBT
De in de begroting opgenomen uitgaven voor 2019 worden voor ATVB € 2.817 lager geraamd dan de
werkelijk kosten in 2018. Alhoewel de pacht zal stijgen, verwachten we een daling in het gebruik van
canada ten, vooruitlopend op de verwachte vervanging van de buitenbanen in oktober 2019. De
overige kosten liggen op het niveau van vorig jaar. De beperkte daling in de begrote kosten t.o.v. vorig
jaar is minder dan het exploitatietekort van vorig jaar. Hierdoor is in de begroting een stijging van
circa € 5.466 voor de contributie opbrengsten opgenomen. Het bestuur denkt dit te realiseren door
een stijging van het aantal leden (geen lessers zonder lid te zijn van de vereniging) en een
contributieverhoging van € 5,- senioren en € 2,50 voor junioren voor het komend jaar.
Voor BBT zijn de begrote inkomsten hoger dan vorig jaar, omdat de verhoging van de baanhuur
2018/2019, zoals besloten in de ALV van vorig jaar, in het jaar 2019 tot uitdrukking komt. De begrote
kosten 2019 liggen in lijn met de werkelijke kosten 2018, met uitzondering van de rente, welke zal
dalen als gevolg van de aflossingen die jaarlijks gedaan worden. Ook verwachten we een kleine daling
in de onderhoudskosten als gevolg van het gewijzigde onderhoudscontract met de groundsman
sedert 1/3/2018. We verwachten in 2019 geen grote investeringen. De vervanging van de
buitenbanen eind 2019 komt in beginsel voor rekening van de gemeente.
Op basis van de begroting stelt het bestuur voor om de contributie voor het jaar 2019 te verhogen
met € 5,- per seniorlid en € 2,50 per juniorlid. De contributie wordt dan als volgt:
Senioren € 200,00 en junioren € 100,00 waarbij een korting wordt gegeven van € 5,00 aan senioren
en € 2,50 aan junioren indien gebruik wordt gemaakt van automatische incasso. Voor het combilidmaatschap voor junioren (halfuur les in groep van 4) wordt een bijdrage voor het seizoen 2019
voorgesteld van € 130,00 (waarvan € 100 voor de tennisschool en € 30,- voor de vereniging). Voor
het daglidmaatschap voor 65+-ers blijft de contributie van € 145,-, met een korting van € 5,- bij
automatische incasso.
Voor wat betreft BBT zou op basis van de begroting kosten en opbrengsten geen huurverhoging
noodzakelijk zijn voor de banen in de hal (bedragen zijn exclusief btw) Echter, de voorgestelde
tarieven die nu vastgesteld dienen te worden, gelden voor de huur in de periode september 2019maart 2020. Een inflatiecorrectie van circa 2% acht het bestuur hier op zijn plaats. Het bestuur stelt
voor om de volgende huurtarieven van de hal voor het winterseizoen 2019/2020 (23 september
2019 – 31 maart 2020) te hanteren (hal is tussen 08.00 – 09.00 uur gereserveerd voor onderhoud en
open voor verhuur vanaf 09.00 uur):
Contractbanen
(A) Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag 12.00 – 15.00 uur:
(B) Maandag t/m vrijdag 09.00 – 18.00 uur m.u.v. (A):
(C) Maandag t/m vrijdag 18.00 – 23.00 uur:
(D) Zaterdag en zondag 09.00 – 19.00 uur:

€ 280,00 (was € 275,00)
€ 560,00 (was € 550,00)
€ 745,00 (was € 730,00)
€ 745,00 (was € 730,00)

Losse huur
Losse huur dal (ma/di/do/vr) van 12.00-15.00 uur:
Losse huur baan tot 18.00 uur (ma t/m vrij), niet zijnde daluur:
Losse huur in weekend en na 18.00

€ 12,50 per uur
€ 25,00 per uur
€ 30,00 per uur

Zomerseizoen
Losse huur zomerseizoen (1 april 2019 – 22 september 2019):

€ 12,50 per uur.

Mees Luichies
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BESTUUR
In verband met het feit dat diverse bestuursleden in een keer aftreedbaar zijn, stelt het
bestuur voor om per 1 januari 2019 de navolgende leden her te benoemen per de datum
zoals vermeld.
Mees Luichies heeft aangegeven zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Na 12 jaar
bestuursfunctie is het tijd voor opvolging. Sinds 1 oktober 2018 loopt Jan Kees Hensems
mee met Mees om zich de functie van penningmeester eigen te maken. Het bestuur stelt
voor om Jan Kees per 1 januari 2019 voor deze post te benoemen. Tevens heeft Cori van
Eden, naast haar rol als verantwoordelijke voor de ledenadministratie, interim de
functie van secretaris vervuld. Het bestuur stelt voor om Cori per 1 januari 2019 voor
deze post te benoemen.
Sebastian Pietrzak heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de technische
commissie in verband met verhuizing en aandacht voor zijn werk. Hier ontstaat dus een
vacature vanaf 1 januari 2019.
Voorzitter
:
Vice Voorzitter
:
Secretaris
:
Penningmeester
:
Technische Zaken :
Jeugdzaken
:
Clubhuis en Parkzaken
Communicatie en Welkom:

Ron Twaalfhoven
Albert l’Istelle
Cori van Eden
Jan Kees Hensems
vacature
Liselore Groeneveld
Albert l’Istelle
Luc Meijer

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

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

“
Cori van Eden
Secretaris 1 november 2018
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ALV COMMISSIES 2019
In 2018 hebben zich diverse mutaties voorgedaan binnen de verschillende commissies
echter tijdens de ALV van 10 december 2018 stelt het Bestuur voor, dat de onderstaande
leden zitting hebben in de navolgende commissies (termijn t/m ALV 2019).
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 2019
Zoals u bekend is, hebben in een aantal commissies eveneens een bestuurslid zitting.
Openingsweekend Senioren
Hannie Kok
Wim Renden
Albert l’Istelle
Carolien Klein
Emmy de Vogel
Armand de Vogel
Sylvia van Winden
Interne voorjaarscompetitie vrijdagavond
René de Jong
Anita van Tilborgh
Vrijdagavond laddermix
Wim Renden
Hannie Kok
Inge Grootjans
Externe competitie
Henny Luichies (senioren)
Simone van den IJssel (senioren)
Roeland Borsboom (senioren)
Nadine Gobin (jeugd)
Sven Taal (jeugd)
World Tour (junioren)
Nadine Gobin
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Open toernooi Senioren
Markus van der Geest
Gertjan van Dam
Robin van der Welle
Eric Neeteson Lemkes
Diana Spruit
Annelien van der Welle-Smal
Jacqueline l’Istelle
Clubkampioenschappen Senioren
Robin van der Welle
Yvonne van der Heiden
Jacqueline l’Istelle
Petra van der Veen
Henny Luichies
Leen Merison
André Storm
Racketdag
Lia Stolk
Henriëtte van der Steen
Emmeravonden
Arlene Gommers
Marieke Peters
Alice van Es
Jeffrey Visser
Abthony Claude
Jacqueline de Ruiter
Angelique Vollering
Mariëlle van Domburg
Erik Ammerlaan
Maurits van den Berg
Tjeerd Drijfhout
Ray van Amerom
Roderick van der Linden
Jeugdcommissie
Liselore Groeneveld (voorzitter)
Nadine Gobin
Jan Bart van der Graaf
Leonie Bertens
Hans Bertens
Merel Stift
Rob van Viersen
Christel Wiersema
Domenica Krens
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Ozlem Merison
Sven Taal
Monique van den Bosch
Ouder- kindtoernooi
Frank Bosmans
Park- en materiaalzaken
Albert l’Istelle (voorzitter)
Dennis Raaphorst
Dick Krens (speeltuin)
Ledenadministratie
Cori van Eden
Kascommissie
- Wim Wellens
- Mickel Ouweneel
Reserve:
- Dave Kickken
- Annelies Visser
Sponsorcommissie
Manfred de Jong (voorzitter)
Ton Remmelzwaan
Kors de Vogel
Cori van Eeden
Ron Twaalfhoven
Communicatie
Luc Meijer (voorzitter)
Nancy Loomans
Marcel Bootsman
Margriet Bijl
Eric Neeteson Lemkes
Lion Traas
Commissie Welkom
Luc Meijer (voorzitter)
Lex Wiersema
Eddy van Amersfoorth
Lichtkrantbeheer
Trijnie Wiersema
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Hal/BBT
Annelien van der Welle-Smal (voorzitter)
Robin van der Welle
Oliebollentoernooi
Sandra Sintnicolaas
Niek van Velzen
Wilma van Steenwijk
Bob van Steenwijk
Hal competities
worden door meerdere leden verzorgd, met als eerste aanspreekpunten:
Ria Sanders/Elsbeth van Leeuwen (dinsdagochtend dames)
Henriëtte van der Steen (donderdagochtend dames en heren)
Daan van den Ameele/Hans van Teffelen/Gert van Elderen (vrijdagochtend vutters)
Ina Langhout (winterne vrijdagavond)
Roeland Borsboom (zaterdag heren)
Dorothe Bax (nieuwe leden tennis zondagmiddag)
Annemarie Loman en Robert Adriani (Zondag dubbel Tennis)

Berkel en Rodenrijs, 1 november 2018
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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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