NOTULEN ALV 10 DECEMBER 2018

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
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.
De presentielijst is uiteindelijk door 60 leden getekend. Twee leden zijn afwezig met
kennisgeving.
2. NOTULEN VAN DE ALV VAN 15 JANUARI 2018
Eén redactionele opmerking naar aanleiding van pagina 10, eerste alinea: Wim Wellens
moet Willem Bakker zijn. De notulen worden met inachtneming van deze wijziging
vastgesteld.
3. INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn twee ingekomen stukken:
•
•

een mail van 28 juni 2018 van de Open Toernooicommissie met het verzoek Kees
van den IJssel voor te dragen als erelid, te behandelen bij agendapunt 9;
een brief van 29 november 2018 van zes leden met een aantal in te brengen punten
voor de ALV, te behandelen bij agendapunt 4.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN

In de jaarverslagen per commissie staat beschreven wat er het afgelopen jaar gebeurd is.
Ron licht een aantal punten eruit:
•

Afhangbord 2.0. Het hangt er nu een seizoen. Sommige leden hebben er moeite mee.
Dit komt aan de orde bij de behandeling van de brief van de zes leden.

•

Afspraken met de gemeente over de vervanging van de buitenbanen. Dit komt aan de
orde onder agendapunt 9.

•

Vervanging lichtplaten op het dak van de hal. Het dak lekt helaas nog wel iets. Het
blijft een kwetsbaar punt.

•

Posters op de deuren van het clubhuis in het kader van het pimpen van het clubhuis.

•

Rookvrij beleid doorgevoerd per 1 juli 2018. ATVB was de eerste sportclub in de
buurt. Inmiddels is HBR ook geheel rookvrij.
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De ingekomen brief:
De leden Anita Bakker, Carmen Krämer, Wilma van Steenwijk, Willem Bakker, Hans van
Teffelen en Gert van Elderen hebben per brief van 29 november 2018 zes punten
ingediend ter bespreking op de ALV. Deze punten worden besproken.
Communicatie
Het eerste punt betreft de communicatie. Deze kan wat bovengenoemde leden betreft
verbeterd worden, zoals het regelmatiger laten verschijnen van de nieuwsbrief, meer
overleg met de pachters over het al dan niet doorgaan van toernooien en evenementen
en naast de website meer gebruik maken van het mededelingenbord.
Luc Meijer (communicatiecommissie) reageert. De commissie is er om iedereen goede
en actuele informatie te geven en dat is soms best een uitdaging. Er wordt vanuit de
commissie vooral gebruik gemaakt van de website en Facebook, omdat dit tegenwoordig
nu eenmaal de meest gebruikte communicatiemiddelen zijn. Het mededelingenbord
wordt ook wel gebruikt, maar is er juist ook voor de andere commissies en de leden zelf
om gebruik van te maken. Luc meldt verder dat de communicatiecommissie werkt aan
een verbeterslag onder andere om de site en Facebook meer up to date te houden. Hij
verwacht dat vanaf het eerste kwartaal 2019 ten uitvoer te brengen. De wensen van de
leden zoals nu neergelegd op de ALV zullen hier zeker in meegenomen worden.
Binnenkort zal een KNLTB-app worden gelanceerd, die ook ingezet zal worden als
communicatiemiddel. Deze app is ter vervanging van mijnKNLTB en kan voor diverse
doeleinden gebruikt worden. Zo kun je als lid het wedstrijdprogramma van alle
competitieteams volgen en op de hoogte blijven van het laatste nieuws van ATVB.
Anita Bakker vraagt zich naar aanleiding van dit laatste af wat de KNLTB wil bereiken
met zo’n app. Wat haar betreft heeft de KNLTB bijvoorbeeld niets te maken met het
afhangen van onze banen. Luc legt uit dat de KNLTB de app slechts faciliteert. Het is
verder aan de clubs welke informatie erop gezet wordt. De KNLTB kijkt verder niet mee.
Ron merkt nog op dat er geen regelmaat in het verspreiden van de nieuwsbrief zit. Er is
niet altijd genoeg kopij om de nieuwsbrief bijvoorbeeld maandelijks te laten verschijnen.
Hij roept de leden op hem input te mailen zodra er iets te melden valt.
Afschrijfsysteem KNLTB
De zes leden stellen voor een korte en duidelijke toelichting naast het apparaat te
hangen, omdat veel leden niet goed weten hoe het werkt.
Albert antwoordt dat op de KNLTB-site een link bestaat naar een video met uitleg over
de werking van het afhangsysteem. Ron zal deze link ook opnemen in de eerstvolgende
nieuwsbrief. De link zal ook naast het afhangbord komen te hangen, zodat iemand de
video op de mobiele telefoon kan bekijken.
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Reserveren binnenbanen
Het reserveren via de website botst regelmatig met het bespreken van een binnenbaan
aan de bar, omdat de mensen achter de bar geen inzicht hebben in het aantal
reserveringen via de website. Dit heeft tot vervelende situaties geleid. Ook levert het
reserveren op de halve uren problemen op. De leden vragen het bestuur om een
oplossing.
Albert licht toe dat de bar wel degelijk toegang heeft tot het systeem I-reservations. Via
een supervisor wachtwoord kan iedereen achter de bar via de iPad mutaties inzien en
invoeren. Mandy beaamt dit. Wilma merkt echter op dat ze door de slechte wifi vaak
geen toegang hebben tot het systeem. Albert zal kijken of er iets te regelen valt met een
goede 4G-verbinding op de iPad. Het reserveren op halve uren is inmiddels mogelijk.
Sylvia van Winden krijgt graag nog uitleg over het systeem door Albert, omdat het
volgens haar niet logisch in elkaar zit. Ze spreken af na de vergadering iets in te plannen.
Oefenkooi
Er waren ooit plannen een oefenkooi aan te leggen. Er schijnt zelfs al een aantal offertes
te liggen. De zes leden vragen naar de stand van zaken.
Ron antwoordt dat het bestuur momenteel niet bezig is met een oefenkooi. Er is ooit wel
navraag naar gedaan, maar het levert vooralsnog meer bezwaren dan voordelen op. Het
is een fikse investering, zo’n € 15.000, en een geschikte plek ontbreekt. Er is wel eens
gedacht aan de ruimte naast baan 5, maar het zou teveel hinder opleveren voor de
spelers op die baan. Het is tevens geopperd in gesprekken met de gemeente, maar de
gemeente wil hier niet in investeren.
Hans van Teffelen vraagt of er wel eens onderzoek is gedaan naar de behoefte aan een
oefenkooi onder de leden. Ron antwoordt dat de wil er heus zal zijn onder een aantal
leden, maar er is dus gebrek aan een geschikte plek en geld. Bovendien hebben we al
twee minibanen. Wim Renden meldt dat er een aantal jaar geleden een initiatief gestart
is door Jan Bart van der Graaf, maar daar heeft hij verder niets meer over gehoord.
Jacques Thoen licht toe dat er bij de aanleg van het park in 2004 ook over nagedacht is,
maar dat er toen unaniem is gekozen voor de twee minibanen in plaats van een
oefenkooi. En ook toen al werd de locatie naast baan 5 onacceptabel geacht vanwege
geluidsoverlast voor de spelers op die baan.
Hanneke de Korte vraagt of het een optie is om een minibaan op te offeren voor een
oefenkooi. Ron is daar geen voorstander van. De minibanen worden veel gebruikt door
de jongste jeugd en hun ouders. Als we al een groot bedrag gaan uitgeven, dan zou Ron
dat eerder willen gebruiken voor het opknappen van het terras.
Invoering van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
De zes leden pleiten voor een snelle invoering van VOG’s voor iedereen die zitting heeft
in bestuur en commissies of werkt voor de tennisschool.
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Ron vindt dat een VOG in deze tijden zeker belangrijk is als er gewerkt wordt met
kwetsbare groepen zoals de jeugd. Hij zegt toe dat het bestuur zal onderzoeken hoe dit
het beste aangepakt kan worden. Het gaat immers om een grote groep vrijwilligers en
het is niet vandaag op morgen geregeld. Wellicht is het goed eerst te beginnen met de
bestuursleden en de tennisschool en daarna te bezien hoe we de rest kunnen
aanpakken. Op de vraag uit de zaal of het voor de tennisschool sowieso niet al verplicht
is vanuit de KNLTB, reageert Chris de Jong dat hij dit niet weet.
Opstellen van een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB)
Het verdient volgens de zes leden aandacht om werk te maken van een MJOB voor het
gehele tenniscomplex.
Mees antwoordt dat niet het gehele complex eigendom van ATVB is. Het groot
onderhoud, waar het meestal om gaat bij een meerjaren begroting, ligt volledig bij de
gemeente. Voorts geldt dat er voor de opstallen, die ons eigendom zijn, een voorziening
is waar jaarlijks € 6.500 voor wordt gereserveerd. Op de balans staat ondertussen €
20.000 voor het complex. Daarnaast wordt ook nog eens jaarlijks € 7.500 afgeschreven
voor onroerende goederen waar vervangingsinvesteringen onder vallen. Het lopende
onderhoud ten slotte valt onder parkbeheer (de groundsman). Erwin van Zwet merkt op
dat een MJOB juist wordt gemaakt om te weten of al deze voorzieningen voldoende zijn.
Naar de mening van Mees is er echter voldoende gereserveerd voor groot onderhoud en
is een aparte MJOB niet nodig.
Tot zover de ingekomen brief van de zes leden.
Lex Wiersema heeft nog een verzoek naar aanleiding van het jaarverslag. Hij mist al
enkele jaren een overzicht van de activiteiten in de hal in het jaarverslag van de
technische commissie. Deze horen zeker in het overzicht thuis. Ron belooft hierop toe te
zien bij het volgende jaaroverzicht.
5. FINANCIEEL OVERZICHT 2018
De penningmeester licht de cijfers over 2018 kort toe. Voor alle onderbouwde
overzichten wordt verwezen naar de ALV Bijlage 2018 die te vinden is op de website.
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, die hierdoor gedaald is van € 336.896 naar € 321.951.
Realisatie inkomsten ATVB:
De inkomsten over 2018 zijn lager dan begroot. Dit is met name veroorzaakt door lagere
contributie-inkomsten dan verwacht, ondanks de contributieverhoging. 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 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.
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Tegenover de daling in de contributie-opbrengsten staat een hogere opbrengst aan
sponsorgelden.
Realisatie uitgaven ATVB:
De totale uitgaven in 2018 zijn iets lager dan begroot. Ten opzichte van de werkelijkheid
van 2017 zijn de kosten in 2018 per saldo gestegen. De stijging wordt met name
veroorzaakt door hogere pacht en door hogere onderhoudskosten van de banen, met
name door hogere kosten van het canada tenn voor de buitenbanen. Deze stijging wordt
met name gecompenseerd door lagere kosten voor de vrijwilligersavond t.o.v. vorig jaar.
In het clubhuis was er nog een fikse reparatie aan de koeling en een reparatie van de
afwasinstallatie.
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).
Een korte toelichting op de inkomsten en uitgaven van de hal (BBT):
De werkelijke inkomsten voor de hal zijn t.o.v. vorig jaar gestegen. De bezetting door
contracten is licht achteruitgegaan en de verhuurinkomsten zijn achtergebleven bij de
begroting door met name minder afname van lesbanen door de tennisschool. Dit werd
gecompenseerd door meer losse verhuur en nieuwe sponsors voor de hal.
De kosten zijn hoger dan begroot en hoger dan vorig jaar. Dit komt met name tot
uitdrukking in de onderhoudskosten. De verwachte besparing op het
onderhoudscontract met de groundsman bleek niet volledig gerealiseerd te kunnen
worden, mede omdat dit contract pas per 1 maart 2018 vernieuwd is. Door de
ledverlichting in de hal bleek dat we een daling in elektriciteitskosten hebben
gerealiseerd t.o.v. vorig jaar. 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.o.v. vorig jaar gestegen met € 20.000 (hetgeen gelijk is aan de hogere
aflossingen t.o.v. 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) en 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.
Concluderend: ook al ligt er een negatief resultaat, er is nog steeds sprake van een
gezonde solvabiliteit en goede liquiditeitspositie. Dit komt door de grote afschrijvingen
die we doen op de vaste activa. Daardoor is de verhouding tussen het eigen vermogen en
het vreemd vermogen verbeterd.
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Willem Bakker stelt voor bij het overzicht inkomsten en uitgaven (zowel voor ATVB als
BBT) een tussenregel toe te voegen ‘totaal van de uitgaven’, want dat is nu nergens terug
te vinden. De penningmeester zegt dit toe. Verder zou Willem Bakker in het jaarverslag
de balans van 2017 en 2018, net als in de presentatie, graag naast elkaar zien.
Jacques Thoen vraagt naar de verschillende soorten contributies. Zo is een paar jaar
geleden het daglidmaatschap ingevoerd. Hij vraagt of daarvan effect zichtbaar is en hoe
de controle daarop is. Ron reageert dat er een klein effect is wat betreft het
ledenbehoud. Door het daglidmaatschap zijn er iets minder afvloeiingen, maar de exacte
impact is nooit vastgesteld. Wat betreft de controle geldt dat iemand met een
daglidmaatschap een pasje heeft waarmee hij ’s avonds niet kan afhangen. Verder gaat
het bestuur uit van goed vertrouwen.
Dorothe Bax vraagt of de leeftijd voor het daglidmaatschap (vanaf 65 jaar) naar beneden
kan. Het bestuur is niet voornemens dit aan te passen.
De kascontrolecommissie (Wim Wellens en Mickel Ouweneel) dankt de penningmeester
voor de duidelijke onderbouwing. De kascontrolecommissie adviseert de ALV om
decharge te verlenen aan de penningmeester en akkoord te geven voor het gevoerde
financiële beleid. De ledenvergadering stemt in met de dechargeverlening aan de
penningmeester.
Wim Wellens was dit jaar voor het tweede jaar lid van de kascontrolecommissie, om die
reden zal hij de commissie verlaten. Mickel Ouweneel wordt volgend jaar vergezeld door
de eerste reserve, te weten Dave Kicken. Hierdoor schuift Annelies Visser naar de eerste
reserveplaats. Mees Luichies heeft Lisette van Amersfoorth bereid gevonden de tweede
reserveplaats in te nemen.
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.

6. BESTUURSWISSELING
Er is ook dit jaar weer een aantal mutaties in het bestuur.
Mees Luichies treedt na 12 jaar af als penningmeester. Ron dankt Mees voor zijn
jarenlange toewijding aan de club. Mees heeft altijd heel serieus en integer zijn rol
vervuld. De financiële zaken zijn al die jaren goed op orde geweest.
Dit blijkt ook altijd weer uit het rapport van de Stichting Waarborgfonds Sport, die elk
jaar onze financiën doorlicht. Er volgt een warm applaus. Ron vraagt de vergadering
akkoord te gaan met de benoeming van Jan Kees Hensems als nieuwe penningmeester.
De leden gaan akkoord.
Cori van Eden heeft 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. Instemmend applaus volgt.
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Sebastian Pietrzak heeft te kennen gegeven te willen stoppen met de technische
commissie in verband met verhuizing en aandacht voor zijn werk. Voor hem is helaas
nog geen opvolger gevonden. Hier ontstaat dus een vacature vanaf 1 januari 2019.
De periodes van Luc Meijer en Liselore Groeneveld lopen af. Beiden zijn herkiesbaar. Het
verzoek aan de vergadering is om akkoord te gaan met de herbenoeming van Luc
(communicatiecommissie) en Liselore (jeugdcommissie). Ook hiermee gaan de leden
graag akkoord.
Voor de sponsorcommissie is Manfred de Jong bereid gevonden het stokje over te
nemen van Ton Remmelzwaan.
7. BEGROTING 2019
Er wordt overgegaan tot het bespreken van de begroting over 2019, zoals deze in het
ALV-boekje gepubliceerd is. De toelichting wordt, hoewel net afgetreden, nog gedaan
door Mees.
De in de begroting opgenomen uitgaven voor 2019 worden voor ATVB lager geraamd
dan de werkelijke kosten in 2018. Alhoewel de pacht zal stijgen, verwachten we een
daling in het gebruik van Canada Tenn, 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.
Jan Willem Koch vraagt op basis van hoeveel leden een en ander berekend is. Mees
antwoordt dat dit nooit helemaal in te schatten is. Het varieert ieder jaar van 80 leden
erbij en ook zoiets eraf. Mees heeft in elk geval niet geanticipeerd op een toename van
het aantal leden.
Carmen Krämer vraagt of de contributie voor de dagleden ook omhooggaat. Dit is niet
voorgesteld door het bestuur.
Mees vervolgt zijn toelichting op de begroting.
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, pas in de tweede helft van
het jaar 2019 tot uitdrukking komt. De begrote kosten 2019 liggen in lijn met de
werkelijke kosten 2018, met uitzondering van de rente, die 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 maart 2018. We verwachten in 2019 geen grote investeringen.
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De vervanging van de buitenbanen eind 2019 komt in beginsel voor rekening van de
gemeente.
Tot zover de toelichting op de begroting.
Dorothe Bax stelt voor in plaats van de contributie te verhogen, het vrijwilligersbudget
van € 3.000 te schrappen. Frank Bosmans merkt op dat hij daartegen zou zijn. Het is al
moeilijk om vrijwilligers te vinden. De overige leden zijn het met Frank eens.
Mickel Ouweneel informeert wat de contributieverhoging opbrengt. Dit blijkt te gaan om
€ 4.000. Mickel heeft ook vastgesteld dat de leden de ballen betalen voor de
tennisschool. Kan dat niet geschrapt worden? Mees legt uit dat dit belastingtechnisch
onverstandig zou zijn. De club heeft handig gebruik gemaakt van de regels die er zijn:
ATVB geeft de tennisballen aan de tennisschool, omdat de club de verplichting heeft
haar leden te kunnen laten sporten. Daar zijn onder andere tennisballen voor nodig.
Door deze aan de tennisschool aan te bieden, hoeft de club slechts 6% belasting af te
dragen over de inkomsten uit de hal. Als we geen tennisballen leveren, wordt die btwafdracht 21%.
Lex Wiersema stelt voor te bezuinigen op de papieren jaargids in plaats van het
doorvoeren van een contributieverhoging. Een dunnere en lagere oplage scheelt immers
in de kosten. Veel leden prefereren inmiddels een digitale versie. Ton Remmelzwaan
waarschuwt dat bij een digitale versie de sponsorinkomsten drastisch zullen afnemen.
Sponsors zijn nu bereid een advertentie te plaatsen vanwege het grote bereik van de
papieren gids. Als de club dat bereik gaat beperken, zal een aantal sponsors afhaken. Er
wordt verder nog gesproken over een mogelijke verlaging van de bezorgkosten rondom
de jaargids. Harry Bootsma biedt zich aan om de jaargids kosteloos te gaan bezorgen bij
zoveel mogelijk leden. Spontaan meldt zich een aantal vrijwilligers om hem daarbij te
helpen. Het betreft de leden Wim Renden, Hanny Kok, Anita Bakker, Lex Wiersema, René
de Jong, Kors de Vogel, René Labordus, Eddy van Amersfoorth, Ans Bootsma en Carmen
Krämer. Ron acht dit een goede zaak en is de leden erkentelijk voor deze spontane actie.
Willem Bakker vraagt tot wanneer de banen open zullen blijven. Dit zal tot 14 oktober
zijn, antwoordt Ron. Willem geeft als suggestie mee om bij de gemeente af te dwingen
dat er minder pacht betaald hoeft te worden omdat het park vanwege de renovatie van
de banen eerder dicht moet.
Ron gaat over tot stemming over de verhoging van de contributie met € 5 voor senioren
en € 2,50 voor junioren.
Het voorstel zou tot gevolg hebben: een seniorenlidmaatschap van € 200,00 en een
juniorenlidmaatschap van € 100,00, waarbij een korting wordt gegeven van € 5 aan
senioren en € 2,50 aan junioren indien gebruik wordt gemaakt van automatische
incasso.
Voordat echter tot stemming over de verhoging van de contributie overgegaan kan
worden, merkt Roeland Borsboom nog het volgende op.
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Hij vindt met Carmen dat de contributie van het daglidmaatschap, te weten € 145 (en
€ 140 met korting indien automatische incasso), ook evenredig omhoog moet. Daar zijn
vrijwel alle aanwezigen het over eens. Er wordt besloten dat dit dan € 147,50 zou
moeten worden.
Er wordt gestemd: zes stemmen tegen contributieverhoging, de rest is voor.
Het voorstel tot contributieverhoging is aangenomen.
Het bestuur stelt vervolgens voor de huur van de hal als volgt te verhogen:
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.

Er wordt gestemd over verhoging van de huur voor de hal: twee stemmen tegen, de rest
is voor.
Het voorstel tot verhoging van de huur van de binnenbanen per seizoen 2019-2020
is aangenomen.
Ten slotte gaat de vergadering akkoord met de begroting voor 2019.
8. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2019
Het kan zijn dat er in de lijst met de commissies, zoals weergegeven in de ALV-bijlage
2018, nog wat wijzigingen plaatsvinden. Cori zal alle laatste commissiesamenstellingen
nog verwerken.
Hanny Kok vraagt naar de deadline voor kopij van de jaargids. Luc meldt dat er voor de
jaarkalender zeker afgestemd zal worden met alle commissies. Afhankelijk van het
thema wordt een aantal commissies nog aangeschreven voor een apart podium in de
jaargids.
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9. OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
Ron licht de plannen voor het komende jaar toe.
•

Ledverlichting buitenbanen, gefinancierd door de gemeente.

•

Vervanging buitenbanen per oktober 2019. Er komen 10 gravelbanen inclusief
sproei installatie. Het park zal op 14 oktober dicht gaan. Met de KNLTB zal bekeken
worden of er een oplossing is voor de laatste speelweken van de najaar competitie.

•

Het bestuur is voornemens het clubgevoel bij ATVB de komende jaren te versterken.
In 2016 is een aanvang gemaakt met het vernieuwingstraject via ‘de wensboom’ en
een ledenraadpleging. Daarnaast is er een aantal acties geweest met het oog op
verduurzaming: aanschaf zonnepanelen en ledverlichting, de renovatie van de hal en
het pimpen van het clubhuis. Eind volgend jaar liggen er hopelijk 10 nieuwe
buitenbanen. Het bestuur ziet dit als een mooi moment om te gaan werken aan
“ATVB 2.0”. Het is tijd om het verenigingsgevoel te borgen en een
toekomstbestendige club in een veranderende samenleving neer te zetten.
Om het clubgevoel van een stevig fundament te voorzien, zal het bestuur de
komende jaren inzetten op een nauwe samenwerking met de volgende partijen:
-

de commissies
de tennisschool
de bar (het clubhuis)
het parkbeheer.

VERENIGING
LEDEN EN BEZOEKERS

FUNDAMENTEN VOOR HET CLUBGEVOEL
BESTUUR
COMMISSIES
•
•
•

Betrokkenheid
Vernieuwing
commissies
Projectmatig

•
•
•

Herkenbaar
Communicatief / welkom
Verbindend / wervende rol

TENNISSCHOOL
•
•
•
•
•

•

PARKBEHEER

BAR/CLUBHUIS

Wervende rol
Ontplooien activiteiten
Recreatief en prestatief
les
Lescombinaties met
lidmaatschap
Moderne
bedrijfsvoering:
• Aanmelden
• Lesplanning
• Communicatie
Gecertificeerde leraren

•
•
•
•
•

Gezelligheid / welkom
Dienstverlenend
Goede prijs/kwaliteit
Ontplooien activiteiten
Aantrekkelijk
assortiment

•

Verbindend / wervende rol

•
•
•
•
•

Uitstekende faciliteiten
Schoon/opgeruimd
Laagdrempelig
Veilig/welkom
Aanspreekpunt
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Van al deze partijen wordt verwacht dat ze een positieve bijdrage leveren aan het
clubgevoel. Met elk van deze partijen is reeds overleg gevoerd en iedereen onderschrijft
de strekking van de plannen van het bestuur.
Het bestuur doet hiernaast ook een beroep op de leden zelf: denk na over wat je als lid
bereid bent zelf bij te dragen aan de vereniging.
10. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN
De Open Toernooicommissie heeft in juni 2018 Kees van den IJssel voorgedragen als
erelid. Kees is al jarenlang hoofdsponsor van het toernooi. Daarnaast is Kees jaren actief
geweest als vrijwilliger op de club (van poffertjesbakker tot bestuurslid).
De ALV stemt van harte in met het benoemen van Kees van den IJssel tot erelid.
11. RONDVRAAG
Paul van Bentveld (tennisschool) vraagt of er nog invloed uit te oefenen is op de sterkte
van de ledlampen straks bij de nieuwe buitenbanen. Paul is namelijk van mening dat de
lampen in de hal niet het fijnste licht geven. Ron antwoordt dat de gemeente kijkt naar
de criteria van de KNLTB (en andere sportbonden). De stand van de lampen in de hal is
overigens nu nog een lager percentage dan waar Paul het over heeft; het is in elk geval
nog geen 100%, dus het licht is bij te stellen.
Wendy Cheng vraagt of er een speciaal tarief voor de jeugd kan komen voor de baanhuur
in de hal. Het bestuur zegt toe hiernaar te zullen kijken, maar geeft ook aan dat de vrije
uren zeer beperkt zijn doordat de tennisschool overdag veel banen in gebruik heeft en in
het weekend de hal bezet is door seniorencompetitie en wintertennis van de jeugd. Het
eventueel doorvoeren van een speciaal tarief voor de jeugd moet goedgekeurd worden
in een ALV.
Op de vraag of de huidige lichtmasten blijven staan, antwoordt Ron dat dit zo is.
Wilma van Steenwijk drukt ieder commissielid op het hart om de mensen actief te
benaderen voor een toernooi of evenement. Inschrijven per internet werkt niet. Benader
de leden bijvoorbeeld tijdens een drukbezochte emmeravond, is haar advies.
René Labordus complimenteert de bestuursleden voor hun inzet en de plannen voor de
komende periode. Hij zou willen meewerken aan een soort van ‘meerjarenkijk’.
Daarnaast vraagt hij of de tennisschool niet wat meer de boer op zou moeten, zoals het
bezoeken van nieuwbouwwijken en scholen om leden te werven. Ron antwoordt dat dit
nou juist de zaken zijn die mooi zouden passen binnen het beleid van ATVB 2.0. Hij is blij
met het aanbod van René en het bestuur zal hem betrekken bij de uitwerking van de
meerjarenvisie.
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Robin van der Welle vraagt hoe het bestuur omgaat met ingekomen e-mails. Zo heeft hij
afgelopen zomer een mail gestuurd over het open toernooi en in september eentje over
de clubkampioenschappen. Op beide mails heeft hij geen enkele reactie gekregen. Ron
geeft aan dat dit miscommunicatie is geweest binnen het bestuur en maakt zijn excuses.
Willem Bakker merkt over de clubkampioenschappen op, dat hier ook een taak is
weggelegd voor de tennisschool. Het is aan de leraren om de leden die les volgen te
stimuleren aan zo’n belangrijk toernooi mee te doen.
Willem vraagt zich verder nog af of er binnen het bestuur al nagedacht is over
padelbanen. Ron antwoordt dat het bestuur het hierover gehad heeft, maar het voordeel
wat je ervan zou kunnen hebben, weegt wat het bestuur betreft absoluut niet op tegen
de kosten. Het is € 50.000 per padelbaan. Het is niet terug te verdienen als club en
onderzoek heeft uitgewezen dat hetgeen toestroom van nieuwe leden garandeert.
Dorothe Bax vraagt zich af of er een verplichting is om te stemmen over grote
investeringen. Dit blijkt zo te zijn. Zo is er bijvoorbeeld een aparte ALV geweest over de
nieuwe binnenbanen. Dorothe vraagt ook of er om de week op zondag emmertennis
gespeeld kan worden, nu het nieuweleden tennis en het koffietennis wat teruglopen.
Albert zal hierover nadenken. Op de donderdagochtend neemt het animo ook af. Om hier
meer uit proberen te halen, zal Ron een oproep doen in de nieuwsbrief.
Robin van der Welle vraagt of het 100% zeker is dat de vernieuwing van de buitenbanen
in oktober 2019 zal starten. Het is zo goed als zeker, zegt Ron. Welke gravelsoort het
wordt, is nog niet bekend. Alles lijkt misschien mogelijk, maar alles wat duurder is dan
wat de gemeente wil vergoeden, moeten we zelf betalen. Dit beperkt de
ondergrondkeuze aanzienlijk. Het zal hoogstwaarschijnlijk gaan om gravel plus. Of dit al
dan niet onder afschot wordt gelegd, is nog niet besloten. André Storm vraagt of er nog
een commissie ingesteld wordt voor het bepalen van de baansoort, net zoals bij de
binnenbanen het geval was. Er blijkt nu al een kleine commissie te zijn: Wim Renden,
Dennis Raaphorst, Ron en Albert. Zij hebben reeds een informatieavond georganiseerd
(24 september jl.). Chris de Jong (tennisschool) licht desgevraagd nog toe dat gravel plus
een wat lagere stuit van de bal heeft dan gewoon gravel en de ene gravelsoort is wat
gladder dan de andere, maar het ontloopt elkaar niet heel erg. Recreatiespelers zullen
niet heel veel verschil merken tussen de verschillende soorten gravel, is de inschatting
van Chris.
12. SLUITING
Rond 23.20 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan de leden voor
hun komst en hun inbreng.
Berkel en Rodenrijs, januari 2019

***
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