
Verslag van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AMVJ Tennis op woensdag 7 
maart 2018 in het clubhuis van AMVJ, aanvang 20.00 uur. 

Aanwezig: Frank Helderman, Michel Lubbinge en Robbert Veltman (bestuursleden), Patricia Scholte 

ter Horst, Iris Brandenburg, Jeroen de Liefde, Felix Peters, Jan de Vreede, Bob Radder, Irene 
Radder Roos, Lisanne Molenaar, Jan Thiescheffer, Fred Kruikemeier, Frank Smit, George Pont, Coos 
van Meurs, Anita van Meurs, Jacqueline de Wit, Nora Kouwenhoven, Peter Kirschenmann, Elmy 
Buijs, Allard Heck, Karen Oude Alink, Mary Ann de Vos, Willem Elzenga, Mariette Sibbing, Han 
Kruijswijk, Andre Kampstra, Carli ter Haar, Jack Souisa, Sander Reep, Mayumi Konishi 
 
Afwezig met bericht: Daan Voeten (bestuurslid, ziek), Jeantine Geleijnse, Joyce Postma, Joke van 

Haaren, Jan van Tiel, Marjon Scholte, Gerard van Beekhoven, Maarten Kuiper, Bea van Rooy, 
Anneke ter Welle-Smeets, Tjerk Hoek 

 Agenda Algemene Ledenvergadering AMVJ Tennis 

1.  Opening 
Voorzitter Frank Helderman opent om 20.05 uur de vergadering. Hij toont zich verheugd en 
dankbaar over de naar AMVJ begrippen grote opkomst, waaronder een groot aantal leden 
die in 2017 lid zijn geworden. 

2.  Mededelingen van het bestuur / Vaststellen van de agenda 

3.  Ingekomen stukken 
Er zijn 2 ingekomen stukken van George Pont en Allard Heck. 
George Pont vraagt opnieuw aandacht voor de verkeerssituatie op het park en met name 

voorbij het hek van AMVJ. Er rijden nog steeds auto’s die daar niet thuishoren, wat gevaar 
kan opleveren voor de leden, met name de jeugdleden. Voorzitter Frank Helderman legt uit 
dat Tennis daar zelf niet zoveel aan kan doen, behalve opnieuw bij de Gemeente en bij de 

Stichting AMVJ Sportcentrum (ASC) aandringen op verkeersbeperkende maatregelen. 
George antwoordt dat de zaak nauwlettend blijft volgen. 

Allard Heck vraagt aandacht voor 3 punten: de algemene groenvoorziening op het park, 
een snoeiverbod bij de tennisbanen aan de kant van de voetbalvelden, en de winddoeken 

bij de banen. Allard licht zijn punten kort toe en stelt o.a. voor om de winddoeken 
dubbelzijdig op te hangen voor een beter resultaat. 
Frank antwoordt dat ook hier Tennis weinig invloed kan uitoefenen op de groenvoorziening 
op het park. Dat is een zaak van de Gemeente en er zijn helaas steeds minder mensen 
beschikbaar voor het onderhoud op het park. De groenvoorziening tussen de banen 3 en 4 
is wel weggehaald op verzoek van het bestuur, om zo een beter zicht te krijgen op alle 

banen. 
De winddoeken zijn in feite zichtdoeken en daarom ook wat minder weersbestendig. Bij de 
vervanging van de doeken zal hier rekening mee worden gehouden. 

4.  Vaststellen verslag jaarvergadering 25 januari 2017 (stempunt) 
Aan de presentielijst met aanwezigen worden Frank Smit en Carli ter Haar nog toegevoegd. 
Er zijn verder geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de Algemene 

Ledenvergadering van 25 januari 2017. Daarmee is het verslag vastgesteld en kan het 
getekend worden door het bestuur. 

5.  Jaaroverzicht 2017 – Frank Helderman 
 
Er zijn verder geen vragen over onderstaand Jaaroverzicht 2017. 
 

ALGEMEEN 
Eind 2016/begin 2017 heeft de gemeente onze gravelbanen gerenoveerd. De definitieve 
oplevering vond plaats in maart, vlak voor het begin van het seizoen. Helaas voldeden de 
banen (ondanks keuring en goedkeuring door de KNLTB) niet aan de verwachtingen. Er lag 

te veel gravel op de banen, de banen werden niet vaak genoeg gewalst en besproeid, lijnen 
lieten los en dergelijke. Tijdens de voorjaarscompetitie heeft dit geleid tot protesten van 

tegenstanders. Ook bij de clubkampioenschappen waren er egelmatig klachten. Reclameren 
bij de gemeente hielp aanvankelijk niet. Een aangevraagde second opinion leidde evenmin 
tot actie. Helaas was de staat van de banen ook aanleiding om het Open Toernooi in 



augustus niet door te laten gaan. Uiteindelijk heeft de gemeente min of meer toegegeven 
dat de staat van de banen niet optimaal was/is. Vanaf begin oktober heeft een speciale 
groundsman zich enkele uren per week beziggehouden met het verbeteren van de banen. 
Ook in maart/april 2018 zet hij zijn werk nog voort. Tevens heeft gemeente compensatie 
aangeboden, waarover wij nog in onderhandeling zijn. Van 2 leden is bekend dat de slechte 
staat van de banen reden is geweest om op te zeggen als lid. Het bestuur heeft goede hoop 
dat de banen in 2018 structureel beter bespeelbaar zijn. 

 
VERLICHTING 
De gemeente Amsterdam heeft onze bestaande verlichting vervangen door LED verlichting. 
Op 4 nieuwe en 4 bestaande lichtmasten zijn in totaal 20 nieuwe verlichtingsarmaturen 
gemonteerd. De gemiddelde verlichtingssterkte over het totale oppervlak bedraagt ca. 300-
350 lux, hetgeen voldoet aan de aanbevelingen van de KNLTB voor zowel nationaal en 

regionaal wedstrijdtennis. Wij realiseren hierdoor een besparing op zowel de energiekosten 

als de onderhoudskosten, aangezien het onderhoudsabonnement op de bestaande 
lichtmasten wordt beëindigd. 
 

LEDENAANTAL 
Begin 2017 kende AMVJ Tennis 520 leden. Helaas overleed op 11 februari ons lid Piet 
Keizer. Eind februari 2018 staat het ledental op 410 inclusief jeugd.  
Ledenwerfacties hebben in 2017 niet het gewenste resultaat opgeleverd. Afgelopen jaar 
hebben ook meer leden dan gebruikelijk opgezegd. Dit heeft uiteraard consequenties voor 

de continuïteit van de vereniging. De KNLTB hanteert als richtlijn voor een gezonde 
vereniging 100 leden per baan. Met 8 banen komt AMVJ dus duidelijk nog steeds leden 
tekort. We moeten leden werven om onze vereniging draaiende te houden. Wellicht raken 
wij anders banen kwijt aan een andere vereniging (de gemeente is hiertoe gerechtigd 
volgens de gebruikersovereenkomst) of moeten wij besluiten banen in te leveren omdat de 
kosten niet  

 

AMVJ SPORTCENTRUM 
Frank Helderman is de vertegenwoordiger van Tennis in het Algemeen Bestuur van de 
Stichting ASC en neemt deel aan de vergaderingen van AMVJ Sportcentrum. Het afgelopen 
jaar stonden de vergaderingen vooral in het teken van het beëindigen van de 
huuroverkomst voor de kantine met Yvette en het opstarten van de nieuwe beheersituatie 
met Koen en Rodney in dienst van ASC. Door alle clubs is meegedacht over de inrichting 
van de kantine en mogelijke verbouwingen van het clubhuis, met name de 2e verdieping. 

Het was verheugend om te zien dat diverse leden van Tennis hebben geholpen bij de 
herinrichting van de kantine. Met name Jan de Vreede heeft veel werk verzet, waarvoor 
onze grote dank. Naar wat wij horen vinden veel leden de sfeer in de kantine verbeterd en 
hebben zij nu meer een clubgevoel. In 2018 zullen wij met z’n allen hard moeten werken 
om dit clubgevoel verder te versterken en de samenwerking met de Voetbal, Tafeltennis en 
Hockey te verbeteren. Ideeën hierover blijven zeer welkom, net als vrijwilligers die hier 

invulling aan willen geven. Voor de openstelling van de kantine op doordeweekse dagen 

(vooral in het belang van Tennis) zijn ook nog dringend vrijwilligers gevraagd. Aanmelden 
kan bij Koen Otto, amvjkoen@gmail.com. 

TOERNOOIEN 
Door een onverwachte tegenvaller met de nieuwe banen viel het openingstoernooi op een 
zonnige dag helaas in het water. Een domper voor de nieuwe toernooicommissie, c.q. Elmy 
Buijs. Ook bij de organisatie van de Clubkampioenschappen kwam een kink in de kabel, 
ditmaal door een gesloten kantine. Uiteindelijk was het toernooi zelf zeer geslaagd. Tjerk 
Hoek heeft Elmy daarbij geassisteerd. Het Thuisblijverstoernooi en het slottoernooi, resp. 
georganiseerd door Tjerk en door Elmy, waren eveneens gezellig.  

De winnaars van de diverse toernooien zijn via de website bekendgemaakt. Bij alle 

toernooien was de opkomst niet optimaal en had een groter aantal deelnemers de spel- en 
feestvreugde kunnen vergroten. De toernooicommissie gaat uit van een tijdelijke inzinking 
en kijkt vol vertrouwen uit naar het volgende seizoen. Suggesties en nieuwe 
commissieleden zijn van harte welkom. 

Het annuleren van het Open Toernooi was een behoorlijke teleurstelling, ook in PR opzicht. 
De banen waren echter ongeschikt voor competitie op een hoog niveau, waardoor deze 



beslissing genomen moest worden. In 2018 gaan wij opnieuw proberen om een Open 
Toernooi te organiseren, mits zich leden melden voor de Open Toernooi commissie. 

Winnaars Clubkampioenschappen 

Dames Enkel 8: Patricia Scholte ter Horst 
Dames Dubbel 6: Celine Linssen en Maud 
Rathman 
Dames Dubbel 7: Joke van Haaren en Bea van 

Rooy 

Heren Enkel 3: Felix Peters (tevens 
algemeen clubkampioen) 
Heren Enkel 5: Niels Waterval 

Heren Enkel 6: Sjors Koevoets 
Heren Enkel 7: Peter van den Dungen 
Heren Enkel 8: Robbert Veltman 

Gemengd Dubbel 3: Lisanne Molenaar en Niels 
Waterval  
Gemengd Dubbel 7: Mary Ann de Vos en Jan 

de Vreede    
Gemengd Dubbel 8: Daniëlle Bax en Stephan 
Hoogman  

Heren Dubbel 3: Willem Dorst en Felix 
Peters 
Heren Dubbel 5: Eugene Donders en Chris 

Pocerattu 
Heren Dubbel 6: Jan Willem Fuchs en 
Stephan Hoogman  

 
Winnaars Thuisblijverstoernooi 

Wil Pronk en Jan de Vreede. 

Winnaars Slottoernooi 
Nora Kouwenhoven en Dirk Wepster. 

COMPETITIE 
In 2017 namen 17 seniorenteams aan de Voorjaarscompetitie deel. Dit jaar deed voor de 
tweede keer een team mee aan de Instapcompetitie op donderdagavond. Op vrijdagavond 
speelde 1 gemengd team 35+. Op zaterdag speelden 5 herenteams 17+, 5 mixed teams 

17+, 1 mixed dubbel team 17+ en 1 herendubbel team 35+. Op zondag namen 1 
damesteam 17+, 1 herenteam 17+ en 1 gemengd team 35+ aan de competitie deel. Bij de 
jeugd speelde een jongensteam t/m 17 jaar in de vrijdagmiddagcompetitie. 

In de Voorjaarscompetitie zijn de volgende teams kampioen geworden.  

3e klasse zondag: Daan en Stijn Voeten, Cameron Alexander, Felix Peters, Willem Dorst en 
Kent de Bruin. 

4e klasse zaterdag gemengd: Iris Brandenburg, Fenna Boon, Lisanne Molenaar, Jeroen de 
Liefde, John Braber en Teun Schriemer. 

3e klasse gemengd 35+: Jan de Vreede, Geo van Dijk, Coos van Meurs, Anita van Meurs, 
Mary-Ann de Vos, Caroline Ingwersen. 

Aan de Najaarscompetitie namen 10 seniorenteams en 3 jeugdteams deel. Op 
donderdagavond 1 team in de instapcompetitie, op vrijdagavond 1 gemengd team 35+, op 
zaterdag 1 Dames 17+, 2 Dames Dubbel 17+, 1 Heren Dubbel 35+, 1 Heren 17+ en 1 

gemend team 17+. Op zondag speelden 1 Herenteam en 1 Gemengd team. De 3 
jeugdteams speelden mee in de categorie 10-14 (2 jongens en 1 gemengd team). Er waren 
geen kampioenen te begroeten. 

Bij de jeugd namen 3 teams deel aan de reguliere KNLTB-jeugdcompetitie. De meeste 
overige jeugdleden speelden in de zogenoemde Groene competitie, World Tour Rood en 
World Tour Oranje. Deze drie competities worden op zondag gespeeld. 

Alle competities zijn zonder grote problemen verlopen. Een tegenstander heeft formeel 
bezwaar gemaakt tegen de staat van de gravelbanen en wilde daarom niet verder spelen. 
De KNLTB dreigde daarop de banen voor de competitie af te keuren, maar dat kon door 
tijdig overleg voorkomen worden. Enkele wedstrijden moesten wegens slecht weer op een 
andere dag worden uitgespeeld.  

Het organiseren van de competitie vraagt ieder jaar behoorlijk veel tijd en inzet van de 
Competitieleiding. Het bestuur wil daarom Coos en Anita van Meurs hartelijk bedanken voor 



hun inzet, evenals alle captains van de competitieteams. Wij prijzen ons gelukkig dat Coos 
en Anita ook in 2018 bereid zijn gevonden verder te gaan.  

JEUGDACTIVITEITEN 
Hoewel het bestuur de jeugdleden zoveel mogelijk probeert te stimuleren om vaker op de 
baan te staan dan alleen tijdens de lesuren, blijkt het toch een niet zo’n makkelijke taak. 
Vaak hebben de kinderen andere verplichtingen (muziek, sport, verjaardagen, e.d.), 
waardoor deelnemen en/of zich committeren aan een competitie(team) niet 
vanzelfsprekend is. Er wordt ook te vaak afgezegd of blijven weg zonder kennisgeving. Ook 
valt het op dat sommige kinderen die toch al wat jaartjes les hebben, niet weten hoe de 

telling gaat en vaak niet bekend zijn met spel(positie)situaties. Dit resulteert in frustraties 
van sommige kinderen en demotivatie om toe te treden tot een competitievorm. Deze 
zaken zouden meer aandacht moeten krijgen tijdens de trainingen.   

Vier Amstelveense tennisverenigingen organiseren onderling wekelijkse oefenwedstrijden 

voor kinderen van niveau Rood en Oranje. Ook dit jaar nam AMVJ hier weer aan deel en 
waren wij een paar keer gastheer. Door gebrek aan vrijwilligers, hebben we dit jaar 
opnieuw geen ouder-kindtoernooi kunnen organiseren. Het Slottoernooi ging door gebrek 
aan belangstelling niet door. Ook voor extra trainingen in het najaar (door Carli) was weinig 
belangstelling.  

Dynamo heeft ook dit jaar op ons park een succesvol sportkamp voor jongeren 
georganiseerd. Bij deze activiteiten werd een beroep gedaan op de tennisleraren van AMVJ. 
Ook heeft Konishi Sports weer een zomerkamp georganiseerd voor expat kinderen. 

COMMISSIES 
De toernooi-, feest-, jeugd-, redactie- en kascommissie, de competitieleiders en alle leden 
die het bestuur en de commissies hebben bijgestaan met hand- en spandiensten, worden 
wederom hartelijk bedankt. We hebben iedereen hard nodig om AMVJ tennis tot een mooie, 
gezellige en dynamische vereniging te maken. 

SLOTCONCLUSIE 
2017 was een moeilijk jaar. Naast de staat van de banen was ook de bezetting van het 
bestuur en de commissies een aandachtspunt. Ook is het weer niet gelukt om de Toss 

avond goed van de grond te krijgen. Uiteraard hebben wij hier als bestuur een belangrijke 
verantwoordelijkheid voor, maar een vereniging bloeit toch echt alleen maar als er 
voldoende actieve leden zijn om alle commissies optimaal te bezetten. Daarom nogmaals 
de oproep aan alle leden: zet je in voor de vereniging! Bijvoorbeeld als lid van een 
commissie of op incidentele basis door te assisteren bij toernooien en andere evenementen. 
Ten slotte ook de oproep om in je omgeving actief reclame te maken voor AMVJ Tennis. Wij 
hebben voldoende plek voor nieuwe leden (ook competitieteams), je kunt het hele jaar door 

lekker buiten tennissen en dat tegen een  van de laagste contributies van Amsterdam en 
Amstelveen. 
 

6.  Toelichting Jaarrekening 2017 (Michel Lubbinge) (zie bijlage) 

Verslag Kascommissie 

Decharge bestuur voor gevoerde beleid in 2017 (stempunt) 

Penningmeester Michel Lubbinge geeft een nadere toelichting op de jaarrekening. 
 
In 2017 is begonnen met automatische incasso voor de jaarlijkse contributie. Voor nieuwe 
leden is dit verplicht, aan bestaande leden is gevraagd om een incasso af te geven. Circa 
300 leden hebben een machtiging afgegeven, wat de inning van de contributie efficiënter 
en makkelijker maakt. Wij streven ernaar dat uiteindelijk alle leden betalen via 

automatische incasso. 
 
In 2017 is het overall resultaat van €21.012 flink positief. Dit wordt echter veroorzaakt door 
incidentele eenmalige baten. Op de balans stond nog een niet bestede subsidie van 
€21.403; deze is inmiddels verjaard en om deze reden is besloten om deze schuldpositie te 
laten vrijvallen. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam toegezegd €5.000 uit te keren 

als compensatie voor het ondermaatse onderhoud na de oplevering van de nieuwe banen. 

Het onderliggende resultaat zonder deze eenmalige baten is echter €5.391 negatief. Dit is 
circa 1.000 euro negatiever dan begroot. Dit verschil wordt veroorzaakt aan de kostenkant, 

de baanhuur was niet goed ingeschat i.v.m. nieuwe gemeentelijke baanhuurtarieven. 



 
De kosten zijn verder redelijk conform de begroting gebleken. Er is bewust geïnvesteerd in 
meer begeleiding van de jeugdcompetities door Jack Souisa. Ook hier mag echter meer 
inzet en hulp van de ouders worden verwacht.  
 
De balans van de vereniging is verder gezond en het Eigen Vermogen nog voldoende om 
negatieve resultaten op te kunnen vangen. Het bestuur gaat weer activiteiten ondernemen 

om het ledenaantal te laten groeien en zo een structureel sluitende exploitatie mogelijk te 
maken. 
 
Jan Thiescheffer vraagt waarvoor de subsidie was bedoeld en hoe zeker het is dat de 
vrijgevallen subsidie niet meer wordt teruggevraagd. Michel antwoordt dat de subsidie ooit 
is aangevraagd en gekregen voor een onderzoek naar de mogelijke aanleg in eigen beheer 

van nieuwe kunststofbanen. Dat is er nooit van gekomen. De verjaringstermijn voor 
teruggave is inmiddels verstreken. Michel acht de kans zeer klein dat de subsidie alsnog 

wordt teruggevraagd.  
 
Na de toelichting door Michel krijgt Andre Kampstra namens de Kascommissie het woord. 
Hij beschrijft hoe de Kascommissie gedurende 3 uur de boeken heeft bestudeerd en 
steekproefsgewijs gecontroleerd. Op verzoek van de Kascommissie is 1 post gecorrigeerd. 

Andre spreekt namens de Kascommissie zijn grote waardering uit voor het werk van Michel 
en stelt de vergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
beleid. Het voorstel wordt met applaus begroet en is daarmee aangenomen. De verklaring 
van de Kascommissie wordt aan het verslag toegevoegd. 

 PAUZE 

7.  
(Her)verkiezing bestuur (stempunt) 
Dit jaar treden drie bestuursleden af conform het rooster van aftreden: Frank Helderman, 

Robbert Veltman en Daan Voeten. Voor de functie van secretaris staat nog steeds een 
vacature open. Robbert Veltman treedt af als bestuurslid, Frank en Daan zijn herkiesbaar. 

Kort voor de vergadering hebben jan de Vreede en Max de Vreede zich beschikbaar gesteld 
als kandidaat bestuurslid, tot grote vreugde van het zittende bestuur. Het voorstel om 
Frank Helderman, Michel Lubbinge, Daan Voeten, Jan de Vreede en Max de Vreede te 
(her)benoemen als bestuurslid wordt met luid applaus goedgekeurd. Max de Vreede zal de 
functie van secretaris op zich nemen, Jan de Vreede wordt algemeen bestuurslid. Robbert 
Veltman blijft na zijn aftreden als bestuurslid de ledenadministratie doen. 

8.  Vaststelling begroting 2018 en contributie 2018 (stempunt) 

Michel Lubbinge geeft een toelichting op de begroting voor 2018 en het voorstel om de 

contributie voor alle categorieën leden in 2018 ongewijzigd te laten. Uitzondering is de 
contributie voor de jeugd die met 20 euro wordt verlaagd, terwijl de lesbijdrage wordt 

verhoogd naar 160 euro voor 16 lessen. Reden is dat de jeugd nauwelijks vrij speelt en 
voornamelijk les neemt.  
 
Voor 2018 begroten we een resultaat van 7.161 negatief. Op basis van het ledenaantal op 1 

januari 2018 en de verwachte ledenaanmeldingen gedurende het jaar verwachten we een 
uiteindelijke daling van het aantal leden met circa 10% (50 man) ten opzichte van 2017. 
We zouden de contributie eigenlijk moeten verhogen om de begroting meer dekkend te 
krijgen. Gezien de baantoestand van het afgelopen jaar is echter de afweging gemaakt om 
dit niet te doen en het eigen vermogen verder aan te spreken.  

Aan de kostenkant willen we de jeugdactiviteiten bestaande uit begeleiding bij de World 
Tour meer kostendekkend maken door een hogere eigen bijdrage te vragen. De 
lichtinstallaties zijn overgenomen door de gemeente, hierdoor vervallen de kosten voor 
onderhoud. De kosten voor de LED verlichting worden voortaan apart door de gemeente 

gefactureerd en zullen naar verwachting een stuk lager uitvallen dan toen de lichtmasten 
nog in eigen beheer waren.  

De vergadering stelt de nodige vragen over de begroting, met name of het wel realistisch is 
om de contributie niet te verhogen terwijl het totale aantal leden daalt. Michel antwoordt 
dat de begroting al zeer conservatief is opgesteld. Hoe meer nieuwe leden, hoe lager het 



tekort zal uitvallen bij gelijkblijvende kosten. 
 
Jan de Vreede vraagt om extra budget vrij te maken voor ledenwerfacties in 2018. Andre 
Kampstra en Han Kruijswijk doen de suggestie om de lokale kranten in Amstelveen te 
benaderen voor meer positieve publiciteit en om AMVJ te presenteren op de Sportmarkt in 
Amstelveen.  

Patricia Scholte ter Horst merkt op dat studenten een minder geschikte doelgroep zijn om 
gericht actie op te ondernemen, gezien de concurrentie van studentenverenigingen in de 
nabije omgeving. Het zou veel zinvoller zijn om aanstaande ex-studenten te benaderen 

voor een overstap naar AMVJ. Op die manier kunnen zij met leeftijdgenoten blijven 
tennissen. 
Jeroen de Liefde vraagt of er geen combilidmaatschap mogelijk is binnen ASC. Frank 
antwoordt dat dit al eens is onderzocht maar (nog) niet haalbaar is gebleken. Alle clubs zijn 
financieel zelfstandig en betalen per lid een bijdrage aan ASC voor de exploitatie van het 

gebouw.  
Coos van Meurs doet de suggestie om wachtende ouders van hockeyers en voetballers op 

woensdagmiddag een groepsles bij Tennis aan te bieden. Wellicht worden zij dan ook lid. 
Felix Peters vraagt of de groundsman van de banen blijft en wie dat betaalt. Frank 
antwoordt dat groundsman Frank vanaf half maart in ieder geval nog 2 maanden blijft. De 
kosten zijn voor de gemeente. 
Nora Kouwenhoven vraagt naar de status van het Open Toernooi en of hier al reclame voor 
wordt gemaakt. Zij mist, net als een aantal andere leden, een aparte post voor het Open 

Toernooi op de begroting. Na het OT van 2016 is gebleken dat daardoor wel nieuwe leden 
zijn gekomen. Frank antwoordt dat er nog geen definitief besluit is genomen. Grootste punt 
van zorg is het ontbreken van een Open Toernooi commissie.  
Jack Souisa vraagt of de geplande datum voor het OT in augustus anders niet gebruikt kan 
worden voor andere promotionele activiteiten. Dit sluit aan bij het eerdere voorstel van 
Patricia om meer activiteiten voor niet-leden te organiseren, aantrekkelijk 
vervolgaanbiedingen en om sowieso meer evenementen te organiseren voor de sfeer en het 

imago van de vergadering. AMVJ heeft volgens Lisanne Molenaar een redelijk unieke positie 
in AMVJ met voldoende baancapaciteit, een lage contributie en een mooi sportpark. Benut 
die kansen! 
 
Uiteindelijk wordt de Begroting 2018 en de Contributie 2018 goedgekeurd. De vergadering 
geeft het bestuur mandaat om binnen de begroting nog met uitgaven te schuiven, 
bijvoorbeeld ten gunste van het Open Toernooi. 

9.  Benoemingen commissies 

De algemene ledenvergadering kan commissies benoemen. De vereniging heeft meerdere 
commissies. De continuïteit in de bezetting van deze commissies is in de eerste plaats de 
verantwoordelijkheid van de commissies zelf. Commissies zoeken daartoe actief naar 
kandidaten. Tijdens de vergadering stellen verschillende leden zich kandidaat voor een van 
de onderstaande commissies of tonen zich bereid hand- en spandiensten te verrichten.  

 Evenementencommissie: Patricia Scholte ter Horst, Lisanne Molenaar, Anouk Rosman. 
Patricia geeft een korte toelichting op de eerste plannen: minimaal 2 keer een pub quiz 
(eventueel samen met de andere verenigingen); een slotborrel na afloop van de 
Voorjaarscompetitie waar o.a. de kampioenen worden gehuldigd (de kosten worden 

bestreden uit de competitiebijdragen van alle teams); en reuring rondom het Open 
Toernooi. Jeroen de Liefde wil vanuit zijn ervaring als online marketeer graag helpen 
nadenken hoe deze activiteiten (en AMVJ in het algemeen) gepromoot kunnen worden. 

 Jeugdcommissie: Jack Souisa, Mayumi Konishi. Mayumi richt zich met name op de 
Japanse jeugdleden en helpt Jack ook verder bij het reilen en zeilen van de 
Jeugdcommissie. 

 Kascommissie: Frank Smit, Fred Kruikemeier en André Kamstra 
 Publiciteitscommissie: Nora Kouwenhoven, Henk Stoffels en Jeroen de Liefde (ter 

ondersteuning). De redactiecommissie wordt op voorstel van de vergadering hernoemd 

tot Publiciteitscommissie. 
 Toernooicommissie: Elmy Buijs en Robbert Veltman. Tjerk Hoek is bereid om de 

Tossavond nieuw leven in te blazen. Het bestuur wil hem daarbij ondersteunen door 
gericht leden te benaderen met het verzoek 1 of 2 avonden per jaar de Tossavond te 

leiden. 



 Competitieleiding: Coos en Anita van Meurs. Coos pleit wel nadrukkelijk voor het 
aanstellen van een baancommissaris op competitie dagen, aangezien hij er zelf niet 
altijd bij kan zijn en het bovendien vervelend is om als baancommissaris op te moeten 
treden als je zelf ook competitie speelt. Hij houdt ook een pleidooi voor een 
onafhankelijke VCL (competitieleider). 

 Technische commissie: wordt feitelijk opgeheven met de afspraak dat alle commissies 
wel een paar keer per jaar samen overleggen over alle gewenste activiteiten en de 

onderlinge afstemming, inclusief afstemming met de kantine (Koen). 
 Open Toernooicommissie: de vacatures blijven voorlopig niet vervuld. Het streven is om 

in 2019 in ieder geval weer een Open Toernooi te organiseren of anders mogelijk in 
september 2018 (als het OT ‘seizoen’ voorbij is). 

10.  Stand van zaken rondom AMVJ Sportcentrum 

Frank Helderman neemt als voorzitter van AMVJ Tennis deel aan de vergaderingen van het 
algemeen bestuur van AMVJ Sportcentrum. Aangezien Coos van Meurs voorzitter is van het 

dagelijks Bestuur van ASC geeft hij een toelichting op de gang van zaken rondom de 
kantine in 2017 en het vertrek van golf. Een terugkeer van Golf sluit hij niet uit maar de 
sluitende exploitatie van de kantine (sinds juni 2017 in eigen beheer van ASC) zou dan wel 
lastiger worden gezien de noodzakelijke langere openingstijden en het gebrek aan 
voldoende vrijwilligers voor achter de bar. Coos krijgt applaus van de vergadering voor al 

zijn inspanningen. 

Coos vraagt ook nog aandacht voor 100 jaar AMVJ en vraagt de leden om memorabilia uit 
de geschiedenis van AMVJ met het organisatiecomité te delen. Op 13-14-15 juli vindt een 
cultureel festival plaats bij AMVJ dat vooral is gericht op scholieren. Ook wordt gedacht aan 
een omisportdag om de AMVJ gedachte uit te dragen. 

11.  Rondvraag en sluiting 

Carli ter Haar vraagt aandacht voor de groeiende populariteit van padel. Bij veel 
tennisverenigingen levert dit extra leden op. Frank antwoordt dat de kans klein is dat de 

Gemeente padelbanen gaat aanleggen, gezien de kosten en de recente renovatie van de 
gravelbanen. 
 
Jack Souisa vraagt wat de plannen zijn met de 2e verdieping van het clubgebouw. Coos 

antwoordt dat er verbouwingsplannen zijn, maar dat alles stapsgewijs moet gebeuren in 
verband met de financiering. Ideeën en suggesties zijn altijd welkom, net als vrijwilligers 
voor het uitvoeren van diverse (verbouwings)taken. De vergadering constateert dat de 
AMVJ gedachte al meer is gaan leven en dat er meer gezamenlijkheid is dan voorheen.  
 
Felix Peters vraagt om de ClubApp van de KNLTB meer in te zetten voor de onderlinge 
communicatie van tennisleden. Robbert Veltman houdt zich hier mee bezig en gaat de App 

uitrollen onder de leden. Met de App zou het o.a. makkelijke moeten worden om met 
andere leden af te spreken of een laddercompetitie in te richten. Ook kunnen de leden dan 
hun eigen gegevens bij de KNLTB deels zelf gaan beheren. 

Anita van Meurs vraagt of de tenniskleedkamers nog worden opgeknapt. Hier lijkt weinig 
animo voor maar het bestuur zal dit nog verder bekijken. Zij wil ook graag onderzocht zien 
of er geen shirts met logo voor de competitieteams kunnen worden 

aangeschaft/gefaciliteerd. Ook dit wordt onderzocht. 

Nadat er verder geen vragen meer zijn dankt Frank alle aanwezigen voor hun positieve en 
enthousiaste inbreng. Hij heeft het gevoel dat er meer schwung in de vereniging zit. Tot 
slot nodigt hij de aanwezigen uit voor een drankje op kosten van het bestuur. De 
vergadering sluit om 22.30 uur. 

 


