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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 10 DECEMBER 2018
3. INGEKOMEN STUKKEN, EVENTUEEL TE COMBINEREN MET PUNT 9 VAN DE AGENDA

• Mededelingen bestuurswisseling per 1 januari 2020.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2019, WAARIN OPGENOMEN:

•
•
•
•
•
•
•

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

5. FINANCIEEL OVERZICHT 2019/2020 (JAARVERSLAG 2019)

Hierbij zal als inkomend stuk worden behandeld het verslag van de kascommissie 2019.
Er wordt décharge gevraagd voor de penningmeester voor het financiële beleid.
Tevens wordt een vervangende benoeming voor de kascontrole commissie voorgesteld.
De nieuwe contributies 2020 en tarieven wintertennis seizoen 2020/2021 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
2019.
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7. BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2020
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 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.
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•

Rookvrij beleid doorgevoerd per 1 juli 2018. ATVB was de eerste sportclub in de
buurt. Inmiddels is HBR ook geheel rookvrij.

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
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nieuwsbrief. De link zal ook naast het afhangbord komen te hangen, zodat iemand de
video op de mobiele telefoon kan bekijken.
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 te veel 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.
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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.
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
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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.
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).
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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.
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.
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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
15
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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.
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,
16
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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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JAARVERSLAG SECRETARIAAT
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. In totaal hebben 13 personen
deelgenomen.
Van de tennisschool:
• Nik van den Berg
• Sven Taal
Van de bar:
• Mandy Otte
• Richard de Boer
• Sandra Nicolaas
• Sylvia Spapé
• Vallany van der Starre (= nieuw)
Van de leden:
• Nadine Gobin
• Mees Luichies
• Luc Meijer
• Ton Remmelzwaan
• Bo Smeding (= nieuw)
• Ineke Verkade
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!
De ledenadministratie is volledig geautomatiseerd met het systeem van de KNLTB.
Komend jaar bestaat er een online inschrijfformulier zodat potentiële leden
laagdrempelig kunnen inschrijven en daarmee het werk voor de ledenadministratie
weer wat verder wordt verlicht.
Het secretariaat.
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JAARVERSLAG SPONSOR COMMISSIE
De sponsorinkomsten waren dit jaar lager dan begroot. Het lukt onvoldoende om met
het huidige team voldoende nieuwe sponsoren aan te trekken. De sponsorcommissie
heeft echt uitbreiding nodig omdat sponsoring na contributie de grootste
inkomstenbron is voor onze vereniging.
Van den IJssel neemt dit jaar afscheid als een van de hoofdsponsors. Er wordt op dit
moment gezocht naar een mooie nieuwe sponsor om dit gat op te vangen. Kees en Robin
hartelijk dank voor jullie jarenlange steun aan de vereniging.
Volgend jaar zal het park weer extra aantrekkingskracht hebben door de renovatie. Dit
geeft mogelijkheden voor uitingen van de sponsoren. Tevens is het ledenbestand van
bijna 950 een mooie klantenkring.
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.
De sponsorcommissie
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JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE
Het afgelopen jaar zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

Winter (september - maart)
Jaarlijks

Halloween
Sinterklaas
Oliebollentoernooi

Wekelijks
Damescompetitie
Dinsdag
Donderdag Racketochtend
Vutters
Vrijdag
Winterne
Herencompetitie
Zaterdag
Nieuweledentennis
Zondag
Jeugdwintertennis
Koffietennis
Zomer (april - oktober)
Jaarlijks

Openingstoernooi / open dag
Ouder-Kind toernooi
IJssel Open
Clubkampioenschappen
Tenniskamp (jeugd)

Wekelijks
Emmeravond
Dinsdag
Donderdag Rackettrekken
Externe competitie
Vutters heren
Vrijdag
Stickertennis
Interne competitie
Laddermix
Voorjaarscompetitie
Zaterdag
Jeugdcompetitie
Zondag
Voorjaarscompetitie
Instuif
World Tour
Groene competitie
Herfstcompetitie
20
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Openingstoernooi en Open Dag
Net als vorig jaar is het openingstoernooi gecombineerd met de Open Dag, waarbij
(potentieel) nieuwe leden niet alleen kennis kunnen maken met de vereniging, maar ook
gelijk de sfeer volledig kunnen proeven. De Welkom-commissie heeft daarbij alle nieuwe
leden goed kunnen introduceren.
Ouder-Kind toernooi
Net als afgelopen jaren, is het Ouder-Kind toernooi een groot succes geweest. Onder de
bezielende leiding van Roeland en Thijs Borsboom en Frank Bosmans is er door
tientallen generatiekoppels met plezier en lol gestreden om de eer.

IJssel Open
Dit jaar was een recordjaar qua aanmeldingen. Met meer dan 400 inschrijvingen was het
een zeer geslaagde editie. Speciaal was deze editie, omdat Van Den IJssel voor de 10e en
laatste keer hoofdsponsor was, maar ook omdat er wisseling van de wacht plaatsvindt.
De oude garde (Diana, Annelien, Gert, Marcus, Eric en Robin) maakt plaats voor de
nieuwe garde: Thijs, Koen en Sven.
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Tenniskamp jeugd
In april is een driedaags tenniskamp gehouden voor de jeugd van Berkenrode. Het
tenniskamp is georganiseerd door Sven samen met de jonge garde van tennisschool de
Brug en was een enorm succes. Er kon niet alleen worden getennist, maar er werd aan
eten en drinken en zelfs ijsjes gedacht. Daarnaast werden er spelletjes gedaan, zoals
boogschieten in de hal.

Clubkampioenschappen
Met een klein team is een herstart gegeven aan de Clubkampioenschappen, de eerste
gender neutrale van de vereniging, waarbij een dame tegen een heer in de finale stond.
Patrick van Saus mag zich Clubkampioen 2019 noemen en heeft een gloednieuwe trofee
in ontvangst genomen. De Clubkampioenschappen zijn georganiseerd in samenspraak
met de tennisschool.
Voorjaarscompetitie
Dit jaar leverden Berkenroders goede prestaties en zijn er meerdere teams kampioen
geworden. Bij de jeugd het team jongens 10 t/m 14 jaar. Bij senioren Heren 35+ 1e
klasse. Het hoofdklasse mixed team is eveneens kampioen geworden. Dit betekent dat
het team in 2020 de Eredivisie zal spelen, het hoogste niveau van de competitie in
Nederland! Het eerste damesteam op zondag kon zich handhaven in de eredivisie.
Herfstcompetitie
Na aanvankelijk de angst dat de laatste paar wedstrijden niet konden worden gespeeld,
vanwege de sluiting van het park, is er met KNLTB voor gezorgd dat de schade beperkt
was door herplannen. Dit was uiteindelijk gelukkig niet noodzakelijk, zodat alle teams
hun serie wedstrijddagen konden volmaken.
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Handboek vrijwilligers
Samen met commissieleden en vrijwilligers is een brainstormsessie gehouden om best
practices te delen en een verbinding te maken tussen de verschillende commissies.
Hieruit is een handboek voortgekomen dat door elk actief lid gebruikt kan worden bij
het starten van of meedoen aan activiteiten binnen de vereniging. Het handboek kan
hier worden gevonden: https://atvberkenrode.nl/handboek-commissies
Vrijwilligersavond
Op 2 november 2019 vond de jaarlijkse vrijwilligersavond plaats. We zetten de
commissieleden en andere vrijwilligers heel graag in het zonnetje en bedanken ze voor
de tijd, het enthousiasme en hun activiteit binnen de vereniging. We gaan van 2020
samen een fantastisch jaar maken met leuke activiteiten en toernooien waar leden aan
mee kunnen doen!
Namens de Technische Commissie
Roman Markovski
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JAARVERSLAG JEUGD COMMISSIE
Net als andere jaren blijft de voorjaars- en herfstcompetitie de meest populaire activiteit
onder de jeugdleden. Op de voet gevolgd door het wintertennis en het stickertennis.
Helaas doen nog niet álle jeugdleden aan alle activiteiten mee, maar de kinderen die
meedoen, blijven dat vol overgave doen. Het was ook in 2019 weer 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. 11 teams hebben deelgenomen: 5 geel, 3 groen en 3
teams “Tenniskids rood en oranje”.
Dit jaar organiseerde Sven Taal van Tennisschool De Brug met hulp vanuit de
jeugdcommissie het Escaperoom Toernooi. Zo’n 60 kinderen namen hieraan deel en
wisten naast het spelen van wat tenniswedstrijdjes allemaal op tijd uit de escaperoom te
komen.
Ook nieuw dit jaar was Tenniskamp De Brug. Dit driedaagse kamp werd in de
meivakantie georganiseerd. Uiteraard werd daar veel getennist, maar er was ook tijd om
van alles en nog wat te knutselen en mee te doen aan een speurtocht die eindigde in het
pannenkoekhuis.
De derde nieuwe activiteit was een bezoek aan het 47e ABN-AMRO World tennis
Tournament. Met een aantal jeugdleden zijn we op woensdagmiddag naar Ahoy getogen.
Uiteraard was het bijzonder om Tsonga en Tsitsipas in actie te zien, maar nog leuker
was het tafeltennissen met Vinchenzo van the Voice!
Het stickertennis op de vrijdagmiddagen in het voorjaar werd goed bezocht door de
allerjongsten onder ons. Het blijft een leuke manier om tennismaatjes te ontmoeten en
we hebben gemerkt dat er door het stickertennis andere vaste tennisafspraken worden
gemaakt door jongeren, bijvoorbeeld op de woensdagmiddag. Dit is een van de redenen
dat we het stickertennis blijven organiseren: het blijven motiveren van de jongste jeugd
om extra te tennissen naast de tennislessen.
Voor de derde keer werd het ouder-kind toernooi georganiseerd door vader en zoon
Roeland en Thijs Borsboom bijgestaan door hun trouwe commissielid Frank Bosmans.
Met een deelnemersveld van meer dan 100 kinderen en hun ouders is dit toernooi zeker
weer een succes te noemen! Roeland, Frank en Thijs organiseerden het dit jaar voor het
laatst. We hopen dat er in 2020 weer een ander enthousiast team klaar zal staan om dit
altijd gezellige toernooi te organiseren.
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Sinds een aantal jaar stelt ATV Berkenrode de binnenbanen ter beschikking voor de
Koningsspelen van de basisscholen in de omgeving. Dit jaar ontvingen wij groep 6 en 7
van de PJF-school uit Berkel. Naast de jeugdcommissie stond Tennisschool De Brug met
een heel team aan ‘fulltimers’ klaar om de kinderen enthousiast te maken voor tennis.
September en oktober waren de maanden van de najaarscompetitie. Hier deden 13
teams aan mee. Vooral in de categorie oranje is er een groei te zien in het aantal
deelnemers. Vanwege het slechte weer konden echter veel wedstrijden voor de jongste
tenniskids helaas geen doorgang vinden. Voor groen en geel moest er veel geschoven
worden om alles in te halen, maar dat is gelukkig gelukt dankzij de goede inzet van de
captains (lees: ouders) van de teams. Dank daarvoor!
Op 24 november zal Sinterklaas weer op de club komen. Hans en Leonie Bertens zullen
dit voor de laatste keer organiseren. Hoe vaak ze het precies hebben georganiseerd, is
niet exact bijgehouden, maar ze zijn beiden zo’n 20 jaar actief geweest binnen de
jeugdcommissie. Een bijzondere prestatie! Ze geven het stokje na zoveel jaar graag aan
iemand anders door.
Op naar 2020! We zullen als jeugdcommissie enthousiast verder gaan met het
organiseren en coördineren van de competities, toernooien en andere activiteiten!
Helaas nemen er in januari wel drie mensen afscheid van de JC waarmee we een klein
aantal commissieleden overhouden. We zijn dan ook dringend op zoek naar
versterking. Als het je leuk lijkt om ons te komen helpen, neem gerust contact met ons
op!
Namens de jeugdcommissie.
Liselore Groeneveld
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JAARVERSLAG PARK- EN CLUBHUISZAKEN
2019 is een rustig jaar geweest wat betreft aanpassingen aan het park.
Voor het schoonmaken van de hal zijn we overgestapt op de Gemini Schoonmaakgroep.
Om kostentechnisch de binnenbanen om de 6 weken te kunnen schrobvegen (naast het
om de dag vegen met onze veegmachine) is op dit moment voor een werkwijze gekozen
waarbij de hal eerst wordt natgespoten alvorens met een “achterloper” de banen
worden geschrobd. De samenwerking met Gemini Schoonmaakgroep (planning en
nakomen afspraken) verloopt naar wens. Voorlopig zullen we met deze partij doorgaan.
Ten behoeve van de bar is de koelinstallatie vervangen. Dit is verzorgd door Bouter op
basis van een 3-tal offertes waarbij prijs en advies bepalend zijn geweest voor de keuze.
De bar heeft gezorgd voor 3 parasols van 3 bij 5 meter met het Heineken 0.0 logo plus 20
kleinere parasols. Deze zijn tijdens het IJssel Open voor het eerst gebruikt en dragen bij
aan een gezellige uitstraling van het park. In de hal staat inmiddels een houten bank/bak
(met dank aan onze groundsman) waar deze parasols gedurende het winterseizoen in
bewaard zullen worden.
De groundsman heeft de werkzaamheden voor de buitenbanen uitstekend uitgevoerd.
Ondanks dat de banen eigenlijk al gerenoveerd hadden moeten worden en de
bewatering niet meer goed functioneerde, lagen de banen er gedurende het gehele
seizoen uitstekend bij. In verband met de renovatie van het park hebben we aan de
gemeente gevraagd of de essen aan het einde van het park vervangen mogen worden
door een andere boomsoort maar hier wordt helaas geen kapvergunning voor verleend.
De essen zorgen namelijk voor extra onderhoud.
Volgend seizoen krijgen we Gravel Prestige banen met een vernieuwde en sterk
verbeterde bewateringsinstallatie. Tevens zal de fietsenstalling bij het park getrokken
worden. De huidige verlichting van de buitenbanen zal vervangen worden door
ledverlichting.
Namens de Commissie Park- en Clubhuiszaken,

Albert l’Istelle
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JAARVERSLAG COMMUNICATIE COMMISSIE
De commissie ondersteunt en adviseert de andere commissies bij de vele communicatie
uitingen. Uit de recente enquête is naar voren gekomen dat de communicatie over het
algemeen goed wordt beoordeeld. Natuurlijk zijn er ook genoeg verbeteringen te maken,
maar het blijft natuurlijk ook vrijwilligerswerk en er zit geen professionele organisatie
achter.
De website heeft een update gehad in de navigatiestructuur, waardoor het allemaal wat
overzichtelijker en gebruiksvriendelijker is geworden. De website wordt goed bezocht.
De uitingen via de sociale media zijn dit jaar veelvuldiger geweest en meer dan ooit
gericht op de aankomende activiteiten, voor werving. Ook tijdens de activiteiten en
daarna werd er e.e.a. gepost. Daar wordt door met name de jongere doelgroep erg
positief op gereageerd. Er zijn ook mooie beelden van het park te zien vanuit behoorlijke
hoogte via drone opnames. Voor de renovatie van het park heeft de gemeente een
camera opgehangen om een zogenaamde time-lapse te kunnen laten zien na afronding.
We zijn benieuwd.
Het is voor verenigingen belangrijk om aan de leden en belangstellenden te laten zien
wat er allemaal georganiseerd wordt wat de sfeer is op de club. Ook bij ons worden
foto’s en soms video’s gemaakt. In verband met de privacyregels hebben we aan het hek
bij de ingang een bord opgehangen, om de mensen die op het park komen erop te
attenderen dat er foto’s gemaakt kunnen worden en dat ze eventueel kunnen melden dat
ze niet in beeld willen.
Altijd leuk is dat bij het succes van “onze” Kiki (ze werd 4e in de WTA), de opvallende
lange banner weer enkele weken langs de Oudelandselaan wordt gehangen. Niet te
missen.
Verder hebben we in de regionale bladen ons gezicht veelvuldig laten zien. Voor de
Heraut hebben we redactionele stukjes geschreven, naar aanleiding van toernooien en
bijzondere activiteiten. En rondom de start van het seizoen middels advertenties in het
kader van ledenwerving. Ook in het AD heeft een artikel gestaan, namelijk over onze
plannen om volgend jaar een team in te schrijven voor de Eredivisie. Topniveau tennis,
waar slechts enkele verenigingen in Nederland zich voor aanmelden.
Tenslotte: hoewel er regelmatig discussie is over de Jaargids, blijkt uit de enquête dat
deze toch erg goed wordt ontvangen. Reden voor de commissie om het proces toch weer
op te starten. Wellicht gaan we voor komend jaar wel een andere verschijningsvorm
kiezen, maar we zijn er op het moment van schrijven van dit stuk nog niet helemaal uit.
Namens de communicatiecommissie,
Luc Meijer
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JAARVERSLAG WELKOM COMMISSIE
De activiteiten van de commissie WELKOM worden door de nieuwe leden bijzonder
goed gewaardeerd. Een belangrijke reden dat de uitstroom bij onze vereniging in de
eerste jaren aanzienlijk minder is dan in de regio en zelfs landelijk.
Maar WELKOM is er niet alleen voor de nieuwe leden, maar ook voor hen die al veel
langer lid zijn. Zo doen we bijvoorbeeld enquêtes om te weten wat er speelt bij de leden.
En hopen we, samen met het bestuur, beter inzicht te krijgen in de wensen van de leden
in een snel veranderende wereld. Uit de visiesessies is o.a. de slogan: “ATVB, fit for the
future” ontstaan, met diverse actielijnen. Het belang van de vereniging staat voorop.
Ook de leden zelf kunnen hun betrokken bij de vereniging tonen, door mee te helpen om
de vele activiteiten mogelijk te maken. Dit rust nu eigenlijk bij een te kleine groep vaste
vrijwilligers. Ook dit jaar bleek dat nieuwe vrijwilligers frisse ideeën hebben en veel
energie geven aan bestaande (tennis-)activiteiten. Meld je gerust aan bij een van de
commissies of bij het bestuur!
Ook het werven van leden blijkt het beste te werken door mond-tot-mond reclame van
de leden zelf. Probeer eens je buren, vrienden, kennissen of familie mee te krijgen naar
het park. Een kleine moeite voor jou en - blijkt uit de reacties van de nieuwe leden-, heel
veel plezier voor de nieuwkomer! Help de vereniging groeien.
Uiteraard verliezen we elk jaar leden door blessures, verhuizingen of andere redenen,
maar er komen er nog steeds heel veel bij. De Open Dag aan het begin van het seizoen
was ook dit jaar een groot succes. Afgelopen jaar is het aantal leden licht gegroeid van
932 naar 949 einde seizoen.
Namens de Welkom commissie,
Luc Meijer
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OVERZ ICHT INKOM STEN EN UITGAVEN 2019 EN BEGROTING 2020 ATVB

INKOMSTEN EN UITGAVEN 2019 EN BEGROTING 2020 ATVB.

INKOMSTEN ATVB

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting
2018

2019

2019

2020

139.466

144.000

142.524

143.000

Entreegelden

1.750

2.000

1.525

1.700

Donaties

1.600

1.750

1.100

1.100

300

250

180

200

0

0

0

0

Pacht/verhuur

4.500

4.500

4.500

4.500

Sponsor jeugd

1.500

1.500

2.500

2.500

Overige sponsors

35.454

35.000

28.481

27.000

Totale Inkomsten

184.570

189.000

180.810

180.000

Contributies

Introducees
Rente

UITGAVEN ATVB

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting
2018

Onderhoud banen

2019

2019

2020

37.005

36.000

34.755

35.000

7.500

7.500

7.500

7.500

59.482

61.000

59.964

60.000

Kosten clubhuis

5.361

5.000

4.984

5.000

Nutsvoorzieningen

9569

9000

20111

12500

Verzekeringen

4.223

4.000

4.698

5.000

K.N.L.T.B.

17.591

17.250

18.053

18.000

Jeugdvorming/training

14.618

14.500

2.296

3.000

Competitie/toernooien

14.426

14.000

10.039

12.000

Administratiekosten

1.322

1.400

1.700

1.500

Druk/bezorgkosten BP

3.159

3.250

2.657

2.500

Div/schoonmaak clubhuis

9.476

9.000

8.298

9.000

Bijeenkomsten/reclame

4.453

4.100

4.617

5.000

Verg.vrijwilligers

3.632

3.000

815

4.000

Totale Uitgaven

191.817

189.000

180.485

180.000

-7.247

0

325

0

Afschr.inventaris
Huur banen

saldo (-/- = negatief)
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OVERZICHT INKOM STEN EN UITGAVEN 2019 EN BEGROTING 2020 BBT
INKOMSTEN EN UITGAVEN 2019 EN BEGROTING 2020 HAL
(BBT)

INKOMSTEN HAL

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting
2018

2019

2019

2020

132.404

137.000

137.073

137.000

Sponsoring banen

3.350

3.000

900

1.000

Overige inkomsten

13

0

6

0

Totale Inkomsten

135.767

140.000

137.979

138.000

Verhuur banen

UITGAVEN HAL

Werkelijk Begroting Werkelijk Begroting
2018

2019

2019

2020

Rente

13.953

12.500

11.357

11.000

Afschrijving gebouwen

62.500

62.500

62.500

62.500

Kleine aanschaffingen

195

250

16

200

OZB

7660

8000

9064

10000

Riool/reinigingsrecht

1586

1600

1790

2000

Verzekeringen

4188

4000

4698

5000

Electra

5778

5000

8030

6500

Gas

7965

8000

11442

10000

Water

1169

1000

1398

1800

832

900

755

800

29.820

28.250

18.628

20.000

Res.onderhoud hal

6.500

6.500

6.500

6.500

Beheer/administratie

1.321

1.500

1.725

1.700

0

0

0

0

143.467

140.000

137.904

138.000

saldo (-/- = negatief)

-7.700

0

75

0

Resultaat ATVB + BBT

-14947

0

400

0

Telefoon
Onderh./schoonm. Hal

diverse kosten
Totale Uitgaven
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BALANS 2018/2019
BALANS DEBET (Bezittingen en
vorderingen)

BALANS CREDIT: Eigen vermogen
(=algemene reserve) en schulden

30 september
2018

30 september
2019

30 september
2018

mutatie

Hal

700.000

700.000

Algemene reserve ATVB

Inrichting hal

292.460

292.460

Algemene reserve BBT

992.460

992.460

ALGEMENE RESERVE

-482.500

-545.000

Afschrijving hal
HAL

Clubhuis

509.960

212.836

Inrichting clubhuis

91.424

106.272

Verlichting/baanmateriaal

40.369

40.369

344.629

359.477

-78.000

-85.500

Afschrijving clubhuis/verlichting
CLUBHUIS

266.629

20.929

274.740

47.534

47.610

VOORZIENING ONDERHOUD HAL

Hypothecaire lening tot 2024

321.949

322.349

20.289

11.477

14.848

211.250

173.750

32.500

27.500

10-jarige lening hal tot 2026

160.000

140.000

Totaal Leningen

403.750

341.250

37.500

37.500

5.000

5.000

20.000

20.000

10-jarige lening tot 2025

-7.500
273.977

7.348

Aflossingsverplichting hypotheek
Aflossingsverplichting 10-jarige lening

NOG TE VORDEREN ATVB

274.415

-62.500
447.460 -62.500

212.836

30 september
2019

38.762 17.833

Aflossingsverplichting 10-jarige lening hal
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TE VORDEREN OMZETBELASTING

1.538

-1.538

Totaal Aflossingsverplichtingen
LENINGEN EN AFLOSSINGSVERPLICHTINGEN

Spaarrekening ATVB

67.513

5.393

-62.120

Saldo bankrek. ATVB

4.766

37.476

32.710

Nog te betalen ATVB

Saldo girorek. ATVB

5.974

0

-5.974

Vooruit ontvangsten hal

Saldo bankrek. Baanpraat

672

0

-672

Saldo bankrek. BBT

994

538

-456

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN

TOTAAL GENERAAL

79.919

878.975

TOTAAL GENERAAL

43.407 43.407

803.607
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62.500

62.500
466.250

403.750

8.123

12.614

62.364

53.417

878.975

803.607
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TOELICHTING BIJ FINANCIËLE STUKKEN
Algemeen
Het afgelopen financiële jaar van de vereniging is afgesloten met een batig saldo van
€400 (vorig jaar € 15.000 nadelig). Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve,
die hierdoor is gestegen van € 321.951 naar € 322.349. Voor een sluitende begroting
voor volgend jaar kan worden volstaan met de huidige tarieven voor lidmaatschap en
baanhuur. Het voorstel is daarom om voor het komende seizoen deze tarieven te
bevriezen.
Inkomsten en uitgaven ATVB-boekjaar 2019 (1 oktober 2018 t/m 30 september
2019)
De inkomsten over 2019 zijn circa € 8.000 lager dan begroot (en ca €4.000 lager dan in
het voorgaande jaar). Dit is met name veroorzaakt door met ca €6.000 lagere bijdragen
van sponsors. Zie hiervoor verder het verslag van de sponsorcommissie.
De contributie inkomsten zijn weliswaar ca €1.500 lager dan begroot, maar liggen wel
€3.000 hoger dan het voorgaande seizoen. Op het moment van schrijven (23 oktober)
heeft de club 949 leden. Vorig jaar waren er eind oktober 932 leden, We zitten met het
ledenaantal - ondanks de doorgevoerde contributieverhoging - dus weer in de plus. Ter
herinnering vorig jaar daalde het ledental nog van 932 naar 870 leden.
Gelukkig waren naast de inkomsten ook de uitgaven van ATVB afgelopen boekjaar flink
lager dan begroot (- €8.500). De grootste ´meevallers´ betreffen:
• De uitgaven voor toernooien zijn €4.000 gedaald. De oorzaak is dat in het
voorgaande jaar voor het jubileumtoernooi IJssel Open veel extra kosten zijn
gemaakt.
• De kosten voor vrijwilligers zijn ruim €2.000 lager dan begroot. De oorzaak is dat
de vrijwilligersavond dit jaar pas in november plaats vindt.
• De uitgaven voor jeugdvorming /training zijn met ruim €12.000 gedaald. Dit
heeft een boekhoudkundige oorzaak. Vroeger waren hier ook kosten opgenomen
voor training van de jeugd en tennisballen voor de lessers. In afgelopen boekjaar
hebben we deze kosten direct verrekend in de baanhuur voor de tennisschool.
• Last but not least verwachten we over het jaar 2019 een subsidie te ontvangen
van 20% over de uitgaven die we doen aan onderhoud van onze tennisbanen en
de aanschaf van sportmaterialen. Dit op basis van de regeling ‘bouw en
onderhoud sportaccommodaties (BOSA). Deze regeling is vanaf 1 januari 2019 in
werking getreden, ter compensatie van de afschaffing van de mogelijkheid tot
BTW-aftrek voor sportverenigingen. We hebben dit gecalculeerd op €10.000 nog
te ontvangen subsidie voor dit boekjaar. Dit is in dit overzicht van inkomsten en
uitgaven 50-50 in mindering gebracht op de uitgaven voor onderhoud van
buiten- en binnenbanen.
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Tegenover deze meevallers staat ook een grote tegenvaller. De uitgaven voor
nutsvoorzieningen waren maar liefst ca €11.000 hoger dan begroot. Dit wordt
veroorzaakt door hogere lasten voor water (€2.500 extra door hete zomer/ kapotte
sproei installatie op oppervlaktewater), gas en elektra (€6.000 extra vooral door hoge
vaste maandelijkse voorschotten) en OZB-en waterschapslasten (€3.500 door o.a.
naheffing over 2018). Naar verwachting zullen we volgend jaar bij de definitieve
afrekening van de energie rond de € 9.000 retour krijgen. Anderzijds is het te
verwachten dat we nog een forse naheffing (wellicht wel €5.000) van de
waterschapsbelasting krijgen omdat we zoveel water hebben gebruikt, en daardoor ook
worden aangeslagen voor meer vervuilingseenheden. Deze inzichten zijn verwerkt in de
begroting voor volgend jaar.
Uiteindelijk bleken de totale inkomsten en uitgaven van ATVB over 2019 uit te komen
op een positief saldo van € 325 (vorig jaar negatief saldo van € 7.246).
Inkomsten en uitgaven 2019 tennishal BBT
Ook bij de exploitatie van de hal was er in afgelopen boekjaar een klein positief saldo. De
inkomsten zijn weliswaar €2.000 lager dan begroot, maar zijn wel €2.000 hoger dan de
inkomsten in het vorige boekjaar. De opbrengst van de verhuur is conform begroting, en
ligt daarmee €5.500 hoger dan de verhuur in het voorgaande seizoen. Anderzijds zijn er
lagere inkomsten als gevolg van tegenvallende sponsoring.
In de uitgaven zijn er net als bij ATVB tegenvallers bij de nutsvoorzieningen. De
oorzaken zijn hierboven al globaal beschreven. Een grote meevaller doet zich voor bij de
schoonmaakkosten van de hal. Deze liggen ca €10.000 lager dan begroot. Hiervan is de
helft toe te rekenen aan de bovengenoemde BOSA-subsidie en de rest aan goedkoper
onderhoud.
Balans per 31 december 2018 ATVB en BBT
De verhouding eigen vermogen (algemene reserve)/ totaal vermogen is gestegen van
36,6% naar 40,1. Deze positieve ontwikkeling wordt vooral veroorzaakt door de daling
in de langlopende schuld door de jaarlijkse aflossing van de leningen met € 62.500 per
jaar).
De hypotheekschuld bedraagt per 30 september 2019 € 211.250, waarvan € 37.500
komend boekjaar afgelost gaat worden. De looptijd bedraagt nog circa 5 2/3 jaar. De
overige leningen (voor de zonnepanelen en de investeringen in de hal van 2 jaar terug),
zijn gedaald met € 25.000, en bedragen in totaliteit nog €192.500, met een resterende
looptijd van 6,5 jaar respectievelijk 8 jaar.
In de balans staat een voorziening voor groot onderhoud hal van € 11.477. Het
voorgaande boekjaar was deze voorziening nog bijna €9.000 hoger. Afgelopen boekjaar
is uit deze voorziening een bedrag van ruim €15.000 aangewend voor de vervanging
van de lichtplaten in de hal. Daarnaast is €6.500 toegevoegd aan de voorziening, zodat
we ook komend jaar voldoende ruimte hebben voor onvoorzien groot onderhoud.
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De post nog te betalen ATV Berkenrode van €12.614 bestaat o.a. uit nog te betalen
kosten voor naheffingen voor OZB (schatting €7.000), waterschapsbelasting, de
afrekening voor de KNLTB-bijdrage 2019, de KNLTB-inschrijvingskosten voor de
najaarscompetitie 2019.
Afgelopen boekjaar zijn de installaties van de koel- en vriescel compleet vervangen. De
oude apparatuur zat aan het eind van zijn levensduur en werd daardoor steeds
storingsgevoeliger. Deze vervanging heeft circa €13.000 gekost. Daarnaast is een nieuwe
werkbank met koeling (pizzawerkbank) aangeschaft ter vervanging van de oude die
kapot was gegaan.
De nog te betalen bedragen BBT bestaan volledig uit vooruitbetaalde baanhuur
2019/2020.
Het nog te vorderen bedrag van €38.762 bestaat naast de BOSA-vordering van €10.000
met name uit de gefactureerde sponsorgelden die op 30 september nog niet ontvangen
waren
De liquide middelen zijn gedaald met ruim € 26.000 t.o.v. vorig jaar tot € 43.407. Dit
wordt veroorzaakt door de relatief late versturing van facturen naar sponsors en
huurders van de binnenbanen. Daardoor waren op 30 september nog niet alle
betalingen binnen. De vereniging heeft voldoende middelen om aan haar lopende
verplichtingen te kunnen voldoen.
Begroting 2020 ATVB en hal (BBT)
De in de begroting opgenomen uitgaven voor 2020 worden voor ATVB op vrijwel
hetzelfde niveau geraamd als de werkelijke uitgaven voor 2019 (€ 485 lager). Dat geldt
ook voor de meeste uitgavenposten. De belangrijkste uitzondering is de ongeveer
€7.500 lagere raming voor de nutsvoorzieningen. Dat hangt samen met het feit dat
volgend jaar de energie niet meer met hoge maandelijkse voorschotten wordt
afgerekend maar op basis van het werkelijk verbruik. Daar tegenover staat dat er extra
ruimte is opgenomen voor uitgaven aan competities/toernooien (+€2.000) en
vrijwilligers (+ €3.000) en jeugdvorming/training (+€1.000).
Ook de begroting voor de hal (BBT) is vrijwel gelijk aan de werkelijke inkomsten en
uitgaven van afgelopen boekjaar. Dat geldt ook voor de meeste afzonderlijke
begrotingsposten. We houden rekening met verdere stijging van de OZB (+€1.000) en
onderhoud van de hal (+ €1.400). Anderzijds verwachten we net als bij ATVB tot iets
lagere energielasten (-€3.000).
Jan Kees Hensems
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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 2020 de navolgende leden te herbenoemen per de datum
zoals vermeld.
Albert l’Istelle, Luc Meijer en Cori van Eden hebben aangegeven zich niet opnieuw
verkiesbaar te stellen of te willen stoppen. Ook Liselore Groeneveld moet helaas haar
functie als bestuurslid Jeugdzaken neerleggen. Voor Albert geldt dat hij al vele jaren in
het bestuur zit en het nu tijd is voor opvolging. Luc, Cori en Liselore geven aan te weinig
tijd te kunnen stoppen in de vereniging en daardoor hun ambitie en inzet niet kunnen
waarmaken. Dit levert een aantal vacatures op (zie nieuwsbrief November) waarvoor tot
op het moment van uitgeven van dit jaarverslag geen kandidaten zijn gevonden die
bereid zijn deze mooie uitdagingen op te pakken.
Voorlopig zorgt Cori voor de ledenadministratie totdat er opvolging is gevonden.
Liselore pakt de rol van Secretaris op indien er iemand wordt gevonden voor
Jeugdzaken.
Communicatie en Welkom worden opgepakt door Roman als gecombineerde
portefeuille.
Voorzitter (DB)
Secretaris (DB)
Penningmeester (DB)
Technische Zaken/Comm
Jeugdzaken
Clubhuis en Parkzaken

:
:
:
:
:
:

Ron Twaalfhoven (benoemd tot 01.01.2020)
Liselore Groeneveld (benoemd per 01.01.2020)
Jan Kees Hensems (benoemd tot 01.01.2022)
Roman Markovski (benoemd per 01.01.2020)
Vacature
Vacature

Vanzelfsprekend kunnen de leden ook kandidaten voordragen. De procedure hiervoor is
terug te vinden 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.

“
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ALV COMMISSIES 2020
In 2019 hebben zich diverse mutaties voorgedaan binnen de verschillende commissies,
echter tijdens de ALV van 9 december 2019 stelt het Bestuur voor, dat de onderstaande
leden zitting hebben in de navolgende commissies (termijn t/m ALV 2020).
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 2020
Zoals u bekend is, hebben in een aantal commissies eveneens een bestuurslid zitting.
Openingsweekend Senioren
Carolien Klein
Mandy Minkman
Ina Langhout
Interne voorjaarscompetitie vrijdagavond
René de Jong
Anita van Tilborgh
Vrijdagavond laddermix
Wim Renden
Hannie Kok
Inge Grootjans
Externe competitie
Henny Luichies
World Tour (junioren)
Nadine Gobin
Open toernooi Senioren
Koen van de Broek
Sven Taal
Thijs Borsboom
Clubkampioenschappen Senioren
Roman Markovski
Hans Jaap Abma
Aswin de Jong
Hans van den Bout
5
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David Verschoor
Racketochtend
Lia Stolk
Henriëtte van der Steen
Emmeravonden
Arlene Gommers
Marieke Peters
Alice van Es
Jeffrey Visser
Anthony Claude
Angelique Vollering
Mariëlle van Domburg
Erik Ammerlaan
Maurits van den Berg
Tjeerd Drijfhout
Roderick van der Linden
Andy Lo Tam Loi
Jeugdcommissie
Vacature
Nadine Gobin
Christel Wiersema
Monique van den Bosch
Ouder-kindtoernooi
Vacatures
Park- en materiaalzaken
Vacature
Dennis Raaphorst
Ledenadministratie
Vacature
Kascommissie
- Mickel Ouweneel
- Dave Kickken
Reserve:
- Annelies Visser
- Lisette van Amersfooth
Sponsorcommissie
Manfred de Jong (voorzitter)
Kors de Vogel
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Mandy
Ron Twaalfhoven
Communicatie
Roman Markovski
Nancy Loomans
Marcel Bootsman
Margriet Bijl
Eric Neeteson Lemkes
Lion Traas
Commissie Welkom
Roman Markovski
Lex Wiersema
Eddy van Amersfoorth
Rianne van Mil
Marcus Hinrichs
Lichtkrantbeheer
Trijnie Wiersema
Hal/BBT
Annelien van der Welle-Smal
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:
Marga van der Kooij (dinsdagochtend dames)
Henriëtte van der Steen (donderdagochtend dames en heren)
Daan van den Ameele/Hans van Teffelen (vrijdagochtend vutters)
Ina Langhout (winterne vrijdagavond)
Roeland Borsboom (zaterdag heren)
Hans Kempen, Stephan Timmers, Annemarie Loman (Zondag dubbel Tennis)
Berkel en Rodenrijs, 1 november 2019
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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
bijeenroepen 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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