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Goedkeuring notulen ALV50, oktober  2021

• Zijn de notulen goedgekeurd?



Binnen gekomen stukken

• Rapportage Kascommissie.

• Afmeldingen:
Marja Vermaat, Frits & Annemieke Poiesz, Andre en Marjan van
Beveren, Tarita Toufexi, Anke Patrick, Ine en Ed Solleveld, Els
Huismans, Wil Huijsman, Aise de Vries, Bram Fokke.



De jaarverslagen van de commissies zijn na te lezen op
de website van TVW onder het kopje:
informatie > algemene ledenvergadering.

Jaarverslagen commissies



Jaarverslagen commissies (1)
Parkcommissie

• Anke Patrick heeft op de jaarvergadering van 2019 al aangegeven te stoppen als
voorzitter van de parkcommissie.

• Anke blijft wel de zaterdag werkochtenden voor het onderhoud van de
flora van het park organiseren.

• Ook in 2021 heeft zich niemand gemeld om haar functie over te nemen . . . . . .

Wie wil de functie van Voorzitter Parkcommissie
op zich nemen ?

.



Jaarverslagen commissies (2)
Parkcommissie

Werkzaamheden uitgevoerd in 2021:

• Kunstgrasbanen vernieuwd !!

• Standaard reguliere werkzaamheden.

• Brandslang vervangen.

• Hekwerk baan 6 hersteld.

• Nieuwe poort baan 3.

• Toegangsysteem vervangen.

• Zijwanden overkapping vernieuwd.

• Tweede heater onder overkapping geplaatst.



Jaarverslagen commissies (3)
Parkcommissie

Belangrijkste werkzaamheden gepland voor 2022 en later:
• Jaarlijks groot onderhoud groen.

• Vervangen van bewakingscamera’s, vloer achter bar, bielsen.

• Opknappen magazijn.

• Opknappen oefenkooi.

• Herstellen damwand VoPo pomp.

• Nieuw bord boven toegangspoort.

• Schilderen buitenkant clubhuis en Units.

• Herstellen bestrating.



Jaarverslagen commissies (4)
Barcommissie

Hoogtepunten:
• Geen.
• Statiegeld plastic flesjes.

Dieptepunten:

• CORONA, CORONA, CORONA.
• Bijdrage aan de vereniging slechts € 3947.



Succes van de jeugd:
• Enthousiast trainers duo/ trio.
• Hoeveelheid & actieve jeugdleden => trekt nieuwe jeugd aan

nu 145 jeugdleden = aandeel van 30%.
• Betrokken en enthousiaste commissie.
• Leuke activiteiten naast de tennistraining.
• Goede ondersteuning door D&W.

Activiteiten in 2021 die we ondanks de Covid-19 maatregelen toch hebben kunnen doen:

• 03 juli Alternatief jeugdkamp – dag.
• aug - sept Clubkampioenschappen / jeugd & senioren.
• sept Grote Club Actie.
• sept-okt Najaarscompetitie.
• 06 nov Glow-in-the-dark feest.
• 26 nov Pepernotentoernooi.
• 03 jan Kerst-tennis-middag.

Jaarverslagen commissies (5)
Jeugdcommissie



Jaarverslagen commissies (6)
Jeugdcommissie

Agenda jeugdactiviteiten 2022:

08/01 2-generatie oliebollentoernooi -> afgelast.
23/01 Start jeugd laddercompetitie.
23/01 + 13/02 + 06/03 Wintertennis.
14/03  t/m 18/3 Schooltennis.
april - juni Voorjaarscompetitie.
11/06 - 12/06 Tenniskamp.
25/06 - 05/07 Kremers Topspin Junioren Toernooi/ groen + geel.
26/06 Kremers Topspin Toppertjes Toernooi/ rood + oranje.
30/08 – 04/09 Clubkampioenschappen/ jeugd & senioren.
sept - okt Najaarscompetitie.
sept Grote Club Actie 2022.
nov Tennisfeest of -activiteit / groen + geel.
25/11 Pepernoten toernooi/ rood + oranje.
17/12 Kerstgala.
07/01 2-generatie Oliebollentoernooi.



Jaarverslagen commissie (7)
Technische commissie

Activiteiten in 2021 die we ondanks de Covid-19 maatregelen toch hebben kunnen doen:
• aug - sept Clubkampioenschappen / jeugd & senioren.
• sept-okt Najaarscompetitie.

Afgelast:

• maart Springout toernooi.
• apr – jun Voorjaarscompetitie.
• juni Topspin toernooi.
• nov – mrt Wintercompetitie = stilgelegd.



Financiële resultaten 2021 (1)
Kernpunten

Eigen vermogen 150,802

Vrienden van TVW 5.060

Winst 2021 20.807

Spaarrekening 40.000



Financiële resultaten 2021 (2)
Vergelijk met 2020

BATEN 2020 2021

Contributie incasso 54.928,60 65.088,50

Contante verkopen 548,65 51,72

Omzet via PIN-betaling 9.100,71 12.180,93

Opbrengsten baanverhuur 27,00

Najaarscompetitie 1.897,68

Opbrengsten jeugdcommissie 552,15 2.388,20

Opbrengsten evenementencommissie 626,9

Subsidies 922,82 20.731,51

Sponsoropbrengsten algemeen 1.255,00

Opbrengsten verhuur 382,5 518,32

Opbrengsten overige 2.348,23 595,64

68.783,86 105.361,40



Financiële resultaten 2021 (3)
Vergelijk met 2020

LASTEN 2020 2021

Inkoop Sligro-Heineken -568,71 -1.188,22

Inkoop Krijt-Moester -2.650,11 -4.921,04

Inkoop Gall & Gall -263,46 -329,97

Inkoop diversen -1.155,33 -777,94

Inkoop Koffie -322,58

Mutaties handelsvoorraad -1.276,11 -152,69

-5.913,72 -7.692,44

Afschrijving cabins -5.000,00 -5.000,00

Afschrijving kunstgrasbanen 0 -6.818,00

Afschrijving inventaris -2.816,00 -2.043,00

-7.816,00 -13.861,00



Financiële resultaten 2021 (4)
Vergelijk met 2020

LASTEN 2020 2021

Gas, water en elektra -10.461,55 -10.402,58

Afvalverwering -1.435,02 -1.374,54

Verzekering gebouwen -3.855,06 -1.988,45

Schoonmaakkosten -61,93

Kleine aanschaf -780,45 -2.368,44

-16,5332,08 -16.195,94

Telefoon en internet -1.267,54 -618,30

Televisie -492,80

Beveiliging -2.485,39 -1.045,37

Overige kantoorkosten -724,80

-3.752,93 -2.881,27



Financiële resultaten 2021 (5)
Vergelijk met 2020

LASTEN 2020 2021

Onderhoud gebouwen -183,92 -3.278,14

Onderhoud banen -1.776,58 -4.815,23

Onderhoud hekwerk en paden -272,25 -3.229,90

Onderhoud groenvoorziening -4,179,84 -2.077,66

Bierwacht -275,00 -154,50

Koffie-apparaat -2.808,69 -2.107,71

Kassasysteem -321,38 -394,14

-9.817,66 -16.057,28



Financiële resultaten 2021 (6)
Vergelijk met 2020

LASTEN 2020 2021

Parkcommissie -1.882,10 -809,73

Dagelijks bestuur -851,45 -786,53

Barcommissie -398,07 -147,32

Jeugdcommissie -236,97

Overige commissies 161,80 -5.490,78

Vrijwilligersbijdrage -1.006,77 -1.290,00

KNLTB -11.715,00 -12.519,37

Overige verzekeringen -555,54 -212,36

Trainers -1.480,88 -3.646,75

Belastingen en heffingen -2.508,47 -2.104,69

-20.560,08 -27.244,50



Financiële resultaten 2021 (7)
Vergelijk met 2020

LASTEN 2020 2021

Rente en bankkosten -493,02 -624,29

-493,02 -624,29

Betalingsverschillen 22,84 2,24

22,84 2,24

RESULTAAT 3.920,61 20.806,92

Alle informatie aangaande de cijfers is terug te lezen in het financieel jaarverslag, toegankelijk via de website van de
vereniging



Kascommissie

Mundi Coester

Walter van Bezooijen

Beiden zijn aftredend
Wie meldt zich aan voor de kascommissie



Contributie voorstel 2022

Waarom?
• Gestegen kosten.
• Investeringen voor de toekomst veilig stellen.
• Achterstallig onderhoud park inlopen.

Hoeveel?
• Voorstel is een verhoging van “slechts” 1,8% en is daarmee ver beneden de

prijscompensatie die door het CBS wordt gehanteerd!

Wat betekent dit effectief?
• De leden ongeveer € 3,00 meer per jaar gaan betalen!



Contributie voorstel 2022

TARIEVEN
INCASSO

(3 termijnen)
NOTA

Senioren 21+ € 58,00 € 174,00

Studenten 17 - 20 jaar € 48,00 € 144,00

Junioren 13 - 16 jaar € 34,00 € 102,00

Tenniskids 10 - 12 jaar € 29,00 € 87,00

Tenniskids t/m 9 jaar € 24,00 € 72,00

Blessureleden € 40,00 € 40,00

Donateurs / Vrienden van TVW € 15,00 € 15,00

Proeflidmaatschap 2 maanden € 55,00 € 55,00

Introducé regeling Per introducé € 6,00 € 6,00

Inschrijfgeld nieuw leden



• Andre van Beveren lid sinds 26 februari 1996

• Wim Bruyn lid sinds 22 april 1996

• Henk Groot lid sinds 22 april 1996

• Ronald Kremers lid sinds 31 juli 1996

• Carolien Hansen lid sinds 15 oktober 1996

• Wies Smit lid sinds 3 december 1996

Jubilarissen TVW



Jubilarissen TVW

Willen wij de traditie vasthouden om
een speld en een kleine attentie aan de

jubilarissen uit te reiken ?



Interim Voorzitter TVW

Ton Ruys

Voorzitter Vrienden van TVW

Marjan de Haan

Bedankt !



Pauze





• Toelichting Wet Bestuurs en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
en procedures.

• Behandelen vragen c.q. opmerkingen over beide documenten.

• Stemmen over Statuten zoals gepubliceerd op de TVW site.

• Stemmen over Huishoudelijk reglement zoals gepubliceerd op de TVW site.

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement



Statuten opgesteld naar voorbeeld van KNLTB.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Uniformering van regels voor aansprakelijkstelling in geval van faillissement.
• De beperking van het meervoudig stemrecht.
• Statutaire belet- en ontstentenisregeling.
• Uniformering van tegenstrijdig belang-regeling.

Toelichting statuten



Huishoudelijk reglement opgesteld naar voorbeeld van KNLTB.

De belangrijkste wijzigingen van de huisregels zijn:

• In lijn brengen van de huisregels als gevolg van statutenwijziging.
• Heldere afspraken over opvolging en navolging van vrijwilligerstaken.
• Toevoegen van maatregelen die genomen kunnen worden indien geen

opvolging wordt gegeven aan invulling van vrijwilligerstaken.

Toelichting huishoudelijk reglement



Wie stemt voor het concept

TVW statuten 2021

Stemming statuten



Stemming huishoudelijk reglement

Wie stemt voor het concept

TVW huishoudelijk reglement 2021



• Het aantal vóór stemmen is geen 2/3 van het aantal leden.

• Een nieuwe ALV is daarom noodzakelijk,
datum: 13 april 2022, 20:00 uur, clubhuis TVW.

• Als dan een 2/3 meerderheid van de aanwezige leden vóór stemt zal
vervolgens door een notaris de nieuwe notariële akte worden opgesteld,
met daarin de gewijzigde statuten.

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (2)
Volgende stappen



Project Guisweg (1)
Een update



Project Guisweg (2)
Planning



Samenstelling bestuur (1)
Huidig Interim-Bestuur

Samenstelling Interim-Bestuur:
• Voorzitter - Ton Ruijs
• Secretaris - Wim Bruyn
• Penningmeester - Marc Weijkamp
• Adviseur - Ralf van Hal (voorzitter barcommissie)
• Adviseur - Remmy Drost (voorzitter jeugdcommissie)
• Adviseur - Bram Fokke



Samenstelling bestuur (2)
Bestuursleden die per deze ALV hun functie neerleggen

• Samenstelling Interim-Bestuur:
• Voorzitter - Vacature
• Secretaris - Wim Bruyn
• Penningmeester - Marc Weijkamp

• Vacature -
• Vacature -



• Sturend persoon.
• Hart voor de vereniging.
• Binding.
• Voldoende tijd beschikbaar.
• Toekomst visie,

Fusie met KZTV vanwege gedwongen
verhuizing nog steeds een optie.

Profiel TVW voorzitter



Rondvraag



Bedankt voor jullie aanwezigheid
en betrokkenheid!


