NOTULEN ALV 9 DECEMBER 2019
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 39 leden getekend. Er zijn geen kennisgevingen van
afwezigheid ontvangen.
2. NOTULEN VAN DE ALV VAN 10 DECEMBER 2018
Geen opmerkingen. De notulen worden vastgesteld.
3. INGEKOMEN STUKKEN
Er zijn geen te behandelen stukken ingekomen.
4. BEHANDELING VAN DE JAARVERSLAGEN 2019
In de jaarverslagen staat per commissie omschreven wat er het afgelopen jaar gebeurd
is. De renovatie van de buitenbanen wordt eruit gelicht. Albert l’Istelle (Parkzaken) licht
de laatste stand van zaken toe. De renovatie ligt nog op schema. Grofweg is de planning
als volgt: 14 december de eerste oplevering, 16 maart definitieve oplevering en vanaf 25
maart ingebruikname.
De fietsenstalling zal meer bij het park betrokken worden door het plaatsen van een hek
eromheen. Dit om diefstal zoveel als mogelijk tegen te gaan. Het hek zal, net als het park,
’s avonds laat gesloten worden.
Het hekwerk rondom de banen wordt op last van de gemeente hergebruikt. De lage
hekken aan de zijkant van de banen worden opnieuw gesteld: 80 cm hoog in plaats van 1
meter, waardoor er beter overheen gekeken kan worden als men naast de baan zit te
kijken.
Het is het plan om de speeltuin te verplaatsen naar de lege plek naast baan 5. Maar er is
helaas nog geen reactie gekomen op de oproep aan de leden om dit initiatief op te
pakken.
Naar aanleiding van een vraag van Cees van Hilten over de hoogte van de beplanting in
verband met de wind, antwoordt Albert l’Istelle dat heel hoge beplanting te duur werd
bevonden door de gemeente. Dit wordt opgevangen door het plaatsen van winddoeken.
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Willem Bakker vraagt of er nog vertraging op kan treden vanwege een eventuele
vorstperiode. Albert zegt dat dit risico er inderdaad is, maar so far so good. Uiteraard is
dit risico meegenomen bij het inplannen van de renovatie. De winterperiode, wanneer
de buitenbanen toch gesloten zijn, bleek echter de meest voor de hand liggende periode.
Op 28 maart zullen de buitenbanen feestelijk geopend worden. Nader bericht hierover
volgt te zijner tijd.
Ten slotte vraagt Willem Bakker nog wat de invloed van de vereniging is geweest op
deze renovatie. Albert reageert dat de gemeente vooraf bepaald heeft dat de renovatie
binnen de bestaande kaders en binnen een bepaald budget moest plaatsvinden. ATVB
heeft desondanks veelvuldig gelobbyd en enkele zaken voor elkaar gekregen: nieuwe
sproeiers, zelfgekozen ondergrond (gravel plus) en een omheinde fietsenstalling. Nieuw
hekwerk en nieuwe bestrating vielen af vanwege de eis van hergebruik met het oog op
het duurzaamheidsbeleid van de gemeente.
Marcel Bootsman verzoekt om meer communicatie over de voortgang van het project. Er
wordt toegezegd dit te zullen doen.
5. FINANCIEEL OVERZICHT 2019
De penningmeester licht de cijfers over 2019 kort toe. 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.
Voor een uitgebreide toelichting op alle overzichten wordt verwezen naar de ALV
Bijlage 2019 die te vinden is op de website:
https://atvberkenrode.nl/wp-content/uploads/2019/11/ATV-Berkenrode-ALV-Bijlage9-12-2019-boekje.pdf
Wat betreft de afname van de sponsorinkomsten, kan de penningmeester kort zijn: er is
een tekort aan vrijwilligers binnen de sponsorcommissie.
Ten slotte meldt de penningmeester nog het volgende over de hypotheekschuld: deze
bedraagt per 30 september 2019 € 211.250, waarvan € 37.500 komend boekjaar
afgelost gaat worden. De looptijd bedraagt nog circa 5,7 jaar. De lening was ooit 30 jaar
en werd in het begin versneld afgelost. De penningmeester heeft bij de bank verzocht de
resterende looptijd van 5 jaar te verspreiden over 10 jaar. Dit verzoek is recent
ingewilligd.
De kascontrolecommissie (Mickel Ouweneel en Dave Kickken) dankt de penningmeester
voor de duidelijke onderbouwing en geeft hem een groot compliment. De
kascontrolecommissie adviseert de ALV om decharge te verlenen aan de
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penningmeester en akkoord te geven voor het gevoerde financiële beleid. De
ledenvergadering stemt in met de dechargeverlening aan de penningmeester.
Mickel Ouweneel was dit jaar voor het tweede jaar lid van de kascontrolecommissie, om
die reden zal hij de commissie verlaten. Dave Kickken zal Albert l’Istelle opvolgen en
dient daardoor ook de kascommissie te verlaten. Ze worden volgend jaar opgevolgd
door Annelies Visser en Lisette van Amersfoort. Als reserves voor het jaar daarop
melden zich spontaan twee leden: René Labordus en Mees Luichies.
6. BESTUURSWISSELING
De voorzitter vraagt decharge voor het gevoerde beleid van afgelopen jaar. De
aanwezige leden stemmen in met een applaus. De voorzitter dankt iedereen voor het
vertrouwen in het bestuur.
Er is ook dit jaar weer een aantal mutaties in het bestuur:


Albert l’Istelle treedt na 12 jaar af als bestuurslid. De voorzitter dankt hem voor zijn
jarenlange toewijding aan de club. Eerst actief binnen de Jeugdcommissie, later in de
Technische Commissie en ten slotte Park- en Clubhuiszaken. Er is heel veel tijd gaan
zitten in het realiseren van de nieuwe halvloer en de renovatie van de buitenbanen.
Albert is hierbij gedegen te werk gegaan. De voorzitter is hem hier uitermate
dankbaar voor. Ook voor de toezegging van Albert om de renovatie van de
buitenbanen nog af te ronden.



Ook Luc Meijer heeft aangegeven te willen stoppen. De voorzitter benoemt hem als
de visionair binnen het bestuur. Hij bedankt Luc voor zijn inzet en toewijding aan de
Communicatiecommissie en de Commissie Welkom die hij samen met Lex Wiersema
in het leven heeft geroepen.



Cori van Eden moet vanwege gezondheidsredenen haar secretarisfunctie en de
verantwoordelijkheid voor de ledenadministratie neerleggen. Lex Wiersema zal
interim de ledenadministratie overnemen totdat er iemand anders voor gevonden is.
Voor de secretarisfunctie is een vacature.



Roman Markovski was al een jaar verantwoordelijk voor de Technische Commissie.
Het bestuur vraagt de vergadering om Roman te verkiezen voor deze bestuursfunctie
per 1 januari 2020. De leden stemmen hiermee in.



Ten onrechte staat er in het jaarverslag dat de voorzitter per 1 januari 2020
aftredend en opnieuw herkiesbaar is. Dit is niet juist en dient per 1 januari 2021 te
zijn.

Er volgt een warm applaus voor Albert, Luc en Cori.
Het bestuur draagt Dave Kickken voor als opvolger van Albert. De zaal applaudisseert
instemmend. Roman zal de communicatie voor zijn rekening gaan nemen.
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7. BEGROTING 2020
Er wordt overgegaan tot het toelichten en bespreken van de begroting voor 2020. Er is
behoedzaam begroot, want onvoorziene kosten liggen op de loer zoals een nieuwe
speeltuin of vervanging van de dweilmachine. Voor een uitgebreide toelichting wordt
verwezen naar de ALV Bijlage 2019 die te vinden is op de website (zie hierboven).
Er volgt een discussie over het voorstel van de penningmeester om de twee begrotingen
(een voor de buitenbanen en een voor de hal) samen te voegen tot een integrale
begroting. Dit om beter te kunnen monitoren wat er van jaar op jaar verandert ten
aanzien van bijvoorbeeld waterverbruik en elektra. Het splitsen van de begroting in
twee aparte voor binnen en buiten is nooit een juridische scheiding geweest. Het kan
eenvoudig ineengeschoven worden. Het stamt nog uit de tijd dat over de hal en
buitenbanen apart moest worden gerapporteerd, omdat de leden geen nadeel wilden
ondervinden van de exploitatie van de hal. Inmiddels draagt de hal jaarlijks positief bij
aan de vereniging. Het samenvoegen van de begrotingen had aangekondigd moeten
worden voor de ALV en de leden stemmen er derhalve dan ook nog niet mee in. Er zou
een nieuwe ALV voor belegd moeten worden. Er wordt afgesproken dat de
penningmeester een en ander zal bezien hoe dit voorgelegd kan gaan worden.
De vergadering gaat akkoord met de begroting voor 2020.
8.

BENOEMING DIVERSE COMMISSIES PER 1 JANUARI 2020

Het kan zijn, zoals elk jaar, dat er in de lijst met de commissies, zoals weergegeven in de
ALV-bijlage 2019, nog wat wijzigingen plaatsvinden. Lex Wiersema heeft aangegeven
alle laatste wijzigingen in de commissiesamenstellingen nog te verwerken.
De voorzitter noemt apart nog de nieuwe Meeleefcommissie waar Wim Renden en
Hannie Kok in zitten. Het werk van deze commissie wordt erg gewaardeerd door de
leden.

9. (let op juiste nummering) OVERIGE MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
De voorzitter licht kort de plannen voor het komende jaar toe.


Ledverlichting buitenbanen: dit stond op de planning voor afgelopen jaar, maar is
door de gemeente verschoven. Het zal in de eerste helft van 2020 plaatsvinden, maar
het is nu nog niet zeker wanneer precies. Het hangt samen met de andere
sportverenigingen in de buurt. Niemand zit te wachten op het onbespeelbaar zijn van
velden of banen midden in het seizoen.



Komend voorjaar zal er eredivisie gespeeld gaan worden door het hoogste ATVB
mix-team.



De pijler ‘vrijwilligers’ zal centraal komen te staan.
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Er komt een digitale jaargids en een klein aantal zal nog gedrukt worden om uit te
delen aan potentiële nieuwe leden bijvoorbeeld. Het risico dat hierdoor de
sponsorbijdrage zal afnemen, is meegenomen in deze beslissing. De papieren oplage
wordt weliswaar minder, maar de gids wordt in digitale vorm nog steeds onder een
kleine 1000 mensen verspreid.

10. VOORSTELLEN VANUIT DE LEDEN
Er zijn geen voorstellen vanuit de leden.
11. RONDVRAAG
Hans Bruins complimenteert het bestuur en de andere vrijwilligers voor hun inzet het
afgelopen jaar, wat onder andere resulteerde in een kleine toename van nieuwe leden.
Cees van Hilten beklaagt zich over de zijns inziens te geringe verlichting in de hal. De
voorzitter antwoordt dat eventuele bijstelling van de ledlampen onder de aandacht is
van het bestuur.
Hierop aansluitend merkt Willem Bakker op dat er meer communicatie naar de leden
toe was toegezegd vorig jaar, maar dat hij dit nog steeds onvoldoende vindt. Dat er al
nagedacht wordt over een eventuele aanpassing van de felheid van de ledlampen, had
hij bijvoorbeeld graag willen weten. Hoe ogenschijnlijk klein ook, alle nieuws is welkom.
Pascalle Raaphorst waarschuwt echter, uit eigen ervaring, dat hoe meer nieuwsbrieven
er uitgaan, des te meer vragen er worden gesteld per mail. Het kost veel tijd om deze (en
zovele andere mails) te beantwoorden en die tijd is schaars voor een vrijwilliger. Als die
tijd er even niet is, volgen er klachten dat “er nooit gereageerd wordt”. Dit is niet altijd
even prettig.
Willem Bakker vraagt of er winddoeken met reclame kunnen worden opgehangen. Als
er genoeg sponsors zijn, wordt dat uiteraard gedaan, antwoordt de voorzitter.
Marcel Bootsman meldt zich ten slotte aan voor de Sponsorcommissie. De leden
applaudisseren voor deze aardige geste.
12. SLUITING
Rond 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan de leden voor
hun komst en hun inbreng.

Berkel en Rodenrijs, december 2019

***
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