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Datum: 19 maart 2023.

Aan: Leden TVW.

Van: Penningmeester Marc Weijkamp (notulist).

Onderwerp: Notulen 53ste Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2023.

Referentie: TVW notulen ALV53 2023-03-08.docx.

1. Algemeen
Om 20:15 uur opent onze voorzitter de drieënvijftigste Algemene Ledenvergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Voordat de voorzitter over gaat tot de orde van de dag, staat de voorzitter stil bij de leden die ons ontvallen zijn en
vraagt aan de aanwezig leden te gaan staan, voor zover men dat kan en een minuut stilte in acht te nemen!

Van het -bestuur zijn aanwezig :Eppo Janssen (voorzitter), Marc Weijkamp (penningmeester), Remmy Drost, Ralf van
Hal, Wouter de Haan en Bram Fokke (adviseur voor het bestuur).
Er zijn 31 leden aanwezig, 6 leden hebben zich officieel afgemeld.
Op de TVW-website, Informatie > Algemene Ledenvergadering, zijn de volgende documenten met betrekking tot de
ledenvergaderingen van 2023 gepubliceerd:

 Notulen ALV52 13 april 2022
 Presentielijst ALV53
 Presentatie ALV53 8 maart 2023
 Jaarverslag 2022 Barcommissie
 Jaarverslag 2022 Jeugdcommissie
 Jaarverslag 2022 Parkcommissie
 Jaarverslag 2022 Penningmeester
 Jaarverslag 2022 Sponsorcommissie
 Jaarverslag 2022 Technische commissie
 Jaarverslag 2022 Evenementencommissie
 Verslag kascommissie over boekjaar 2022

2. Agenda
1. Goedkeuring notulen ALV52, april 2022
2. Binnengekomen stukken
3. Jaarverslag commissies
4. Financiële resultaten 2022
5. Kascommissie
6. Jubilarissen TVW

Pauze

7. Onze trainers
8. Vooruitblik 2023
9. Vaststellen contributie 2023
10. LED baanverlichting
11. Project Guisweg
12. Samenstelling bestuur
13. Rondvraag
14. Sluiting
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2.1 Goedkeuring notulen ALV52, maart 2022

Met algemene stemmen en applaus zijn de notulen van de 52ste Algemene Ledenvergadering door de leden
goedgekeurd.

2.2 Binnengekomen stukken

 Verslag Kascommissie.
 Afmeldingen voor de ALV van 8 maart:

 Jan Pfann;
 Wim Bruijn;
 Andre Volkerink;
 Joke IJpenburg;
 Nico Does;
 Marja Vermaat.

2.3 Jaarverslag commissies

De jaarverslagen van de commissies zijn allen terug te lezen op de website van de vereniging.
In aanvulling daarop wordt nog een korte toelichting gegeven op de verslagen, waarbij opgemerkt dat na de oproep van
de laatste ALV voor ondersteuning van Anke voor de parkcommissie, gehoor is gegeven en dat Henk Groot en Walter
Bezooijen samen met Anke de parkcommissie aansturen. Een groot compliment wordt gemaakt aan Jan Pfann (et all)
inzake het onderhoud aan de banen. Recentelijk heeft Antea groot onderhoud gepleegd aan de banen en zij
complimenteerde de vereniging met de manier waarop de banen erbij lagen en hoe deze zijn onderhouden.
Ook wordt nogmaals kortstondig stil gestaan bij het gegeven dat de vereniging nog steeds op zoek is naar vrijwilligers
die zich willen aansluiten bij de barcommissie. Op dit moment bestaat deze commissie uit één persoon (Ralf van Hal).
Dus doet het bestuur een dringend beroep op alle aanwezigen zich aan te melden en doet via deze notulen eenzelfde
beroep op alle leden die niet op de ALV aanwezig zijn zich aan te melden voor de barcommissie!
Na dit punt ontstaat een korte discussie over manieren hoe invulling gegeven kan worden aan de bezetting van de bar.
Joris van Loo stelt voor om een contributie inclusief of exclusief bardiensten te introduceren. De extra opbrengsten die
leden opbrengen die geen bardiensten draaien kan dan gebruikt worden om bijvoorbeeld jeugdleden een kleine
vergoeding te geven voor het draaien van bardiensten.
Theo stelt voor om een pool te maken van leden die tegen een kleine vergoeding bardiensten willen overnemen.
Dat kan dan onderling geregeld worden.
De discussie geeft aan dat er meerdere manieren zijn om bardiensten wel gevuld te krijgen en verdient wellicht ander
onderzoek.

2.4 Financiële resultaten 2022

De penningmeester geeft verslag van de financiële resultaten. Al met al heeft de vereniging het post-corona jaar
wederom met positieve cijfers afgesloten. Het leden aantal was gegroeid tot ruim boven de 500 leden en hoewel de
kosten gedurende 2022 behoorlijk stegen heeft de vereniging sterk gelet om de kosten te beperken. Zo is bijvoorbeeld
een groot deel van het parkonderhoud in eigen beheer, waardoor kosten kunnen worden bespaard op bijvoorbeeld
inhuur voor onderhoud groenvoorziening. Het financieel jaarverslag is na te lezen op de website van de vereniging.
Naar aanleiding van de presentatie en de opmerking over de fors toegenomen kosten wordt gevraagd wat voor een
energiecontract de vereniging heeft. In antwoord op deze vraag geeft de penningmeester aan dat we een variabel
contract hebben bij ENGIE en dat op maandbasis continue gecontroleerd wordt wat het verbruik is ten opzichte van het
voorschotbedrag. Momenteel betaald de vereniging € 1.225, - per maand als voorschot.
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2.5 Kascommissie

De Kascommissie geeft een korte weergave van de controle op de cijfers van de vereniging. Door het nieuwe
administratiepakket kan de Kascommissie nu per kwartaal (achteraf) een controle uitvoeren, waardoor gemakkelijker
vragen beantwoord kunnen worden. Deze opzet is gedurende 2022 opgezet en medio september heeft de Kascommissie
de cijfers van Q1, Q2 en Q3 ontvangen. Op alle vragen is snel antwoord gekomen en begin januari heeft de
Kascommissie de cijfers van Q4 ontvangen. De Kascommissie bedankt de penningmeester voor de goede
samenwerking en de snelle beantwoording van de vragen die zij hadden.
Na deze korte mondelinge weergave verzoekt de Kascommissie de aanwezige leden decharge te verlenen aan het
bestuur voor het gevoerde financiële beleid over 2022. Dit wordt met luidt applaus aangenomen.
De beide heren, Dick Kerver en Theo Gielens, zijn bereid ook in 2023 op te treden als Kascommissie (gekomen in de
rondvraag omdat tijdens dit agendapunt dat niet is gevraagd).

2.6 Jubilarissen TVW

De voorzitter zet alle 25-jarige jubilarissen in het zonnetje. De aanwezig jubilarissen ontvangen een bloemetje en een
flesje wijn van het bestuur. De jubilarissen zijn:

 Willem Schluter;
 Marjan van Beveren;
 Rutger de Haan;
 Peter Pals;
 Henny Pals.

Gedurende dit agendapunt wordt ook kort stilgestaan bij de competitie-kampioenen.
Zij krijgen allen een bon van de vereniging om samen met het team wat leuks te gaan doen.

2.7 Onze trainers

Na de pauze is het woord aan de trainers. Wesley en Davey zijn aanwezig, David is helaas niet aanwezig. Beide trainers
geven nog steeds aan dat zij zeer content zijn en blij met de grote animo. Het afgelopen jaar hebben de trainers in nauwe
samenwerking met onder andere de jeugd- en evenementencommissie weer heel veel leuke activiteiten kunnen
ontplooien, zoals:

 Tenniskamp (met 95(!) deelnemers;
 In 2022 voor het eerst extra lessen gedurende de zomervakantie. Wat best wel succesvol was;
 Wildzijderveld;
 Pieten (pepernoten) circuit.

Voorts geven de trainers aan dat zij het afgelopen winterseizoen 70 uren aan lessen hebben gegeven, waarvan 41 uren
aan senioren- en 29 uren aan juniorleden
Voor 2023 gaan de trainers een padelopleiding volgen, willen zij het initiatief Whoznext nieuw leven in blazen en
uiteraard weer het schooltennis organiseren. Laatstgenoemde leidt over het algemeen tot een leuke aanwas van nieuwe
jeugdleden.
De trainers bedanken Jake Brussaard voor de mooie posters die toch welke keer weer worden gemaakt voor
evenementen en toernooien.
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2.8 Vooruitblik 2023

Voor 2023 staan er weer ontzettend veel leuke zaken op de agenda. In de nieuwsbrief onder het kopje mededelingen
vind je de agenda voor 2023 met de planning, maar houdt natuurlijk de agenda op de website goed in de gaten.
De parkcommissie is voornemens om tocht te kijken of de oefenkooi weer in gebruik genomen kan worden.
Daarvoor wordt voor een nieuwe mat contact gezocht met Antea, om te horen wat het gaat kosten om een nieuwe mat in
de oefenkooi te laten leggen. Voorts moet gekeken worden naar de damwand en de VOPO pomp. De voorzitter
adviseert om eventueel contact op te nemen met de gemeente omdat de damwand en de VOPO pomp niet iets is wat
alleen de vereniging raakt maar ook Atlantic Boules en de sporthal.
Ook in deze vooruitblik wordt nogmaals een beroep gedaan op de ondersteuning van de barcommissie. Daarnaast is het
bestuur opzoek naar leden die zich in willen zetten voor de sponsorcommissie. Enerzijds om de bestaande sponsoren te
behouden en wellicht naar de toekomst toe op zoek te gaan naar nieuwe sponsoren.
Er zijn plannen voor de keukenindeling en er moet gekeken worden naar een andere frituur.
Theo Portengen merkt op dat er gekeken moet worden naar de vergunning. Dit omdat de bar op dit moment nog op de
vergunning van twee (oud)leden draait.

2.9 Vaststellen contributie 2023

De penningmeester verwijst in het voorstel contributie naar de gestegen kosten, waaraan hij ook al eerder refereerde in
zijn terugblik over 2022. Het uitgangspunt voor de contributie-bijdragen is om ieder geval de vaste kosten te kunnen
blijven betalen en de extra opbrengsten te genereren vanuit de baropbrengsten. Ook de vereniging ontkomt er niet aan
om in 2023 de contributie te verhogen als gevolg van de sterk gestegen kosten in 2022, dat zich ook voortzet in 2023.
Effectief betekent dit dat de contributie, afhankelijk van het lidmaatschap tussen de € 3, - en € 6, - gaat stijgen in 2023.
Na deze uitleg wordt het voorstel ter goedkeuring aan de leden voorgedragen. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

2.10 Vaststellen begroting 2023

Na het contributie-voorstel geeft de penningmeester tevens een overzicht van de begroting voor 2023. Deze is
grotendeels gebaseerd op de opbrengsten en kosten van 2022, waarbij aan de kostenzijde met name rekening is
gehouden met een inflatiecorrectie. Voorts stelt de penningmeester dat hoewel de vereniging een gezonde groei van
leden heeft laten zien, toch ook veel leden weer opzeggen. Als je het aantal leden wat heeft opgezegd koppelt aan de
contributie-opbrengsten betekent dit dat we in 2023 ongeveer € 10.000, - minder ontvangen. Dat wordt ongetwijfeld
goed gemaakt door aanwas van nieuwe leden, maar dat is natuurlijk geen zekerheid.
De leden gaan akkoord met de begroting. Dat betekent dat het bestuur tot maximaal 10% mag afwijken van de
voorgestelde begroting, zonder daarvoor de leden te raadplegen. Bij een hoger percentage moet de ALV weer bijeen
worden geroepen.

2.11 LED baanverlichting

De vereniging is voornemens om, onder andere gelet op de hoge energierekening, een investering te willen doen in de
aanschaf van LED-armaturen, ter vervanging van de gasontlandingslampen.
Het grote voordeel van LED-baanverlichting is dat dit tot een besparing van 50% op de energierekening kan leiden,
dat in- en uitschakelen veel gemakkelijker wordt omdat de LED-baanverlichting niet zoals de bestaande verlichting
moet opwarmen en na het uitzetten eerst weer moet afkoelen. Bovendien is in de aanvraag van de offertes rekening
gehouden met een mogelijke verhuizing naar een nieuw park, waarbij de LED-baanverlichting kan meeverhuizen.
Er zijn een viertal offertes aangevraagd:

 Sportstroom € 20.338 met BOSA-subsidie netto € 14.236;
 AEROLUX € 22.337 met BOSA-subsidie netto € 15.635;
 Sportverlichting € 24.163 met BOSA-subsidie netto € 16.914; en
 OVI Enschede € 25.531 met BOSA-subsidie netto € 17.871.

AEROLUX is onze huidige leverancier en heeft tevens het onderhoudscontract op de baanverlichting. De vereniging
heeft goede ervaringen met AEROLUX en heeft daardoor de voorkeur van het bestuur om bij akkoord vanuit de leden
AEROLUX aan te wijzen als de partij die de LED-armaturen mag plaatsen.
De leden gaan unaniem akkoord met de investering in LED-armaturen en het bestuur krijgt akkoord om AEROLUX aan
te lijnen voor de aanleg van de LED-baanverlichting.
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2.12 Project Guisweg

Bram Fokke, als adviseur van het bestuur, is nauw betrokken rondom het project Guisweg. Hij onderhoud contacten
met KZTV inzake de gesprekken die beide verenigingen voeren met projectontwikkelaar en gemeente inzake dit
project. Bram geeft aan dat door het projectbureau een omgevingsmanager is aangesteld. Voorts is in januari van dit
jaar de volgende informatie ontvangen:

 Het project is in een fase-overgang van verkenning naar planuitwerking. Dat houdt in dat:
 Er meer in detail gekeken gaat worden naar het ontwerp tennispark, de verwachting is dat dit in de

tweede helft van 2023 gebeurd;
 Dat er vanaf 2026 daadwerkelijk gestart zou kunnen worden met de uitvoering van het project;
 Dat er medio 2024 meer inzicht gaat komen ten aanzien van de plannen van beide tennisverenigingen;
 Dat er tot dat moment geen duidelijkheid bestaat voor de verenigingen ten aanzien van korte

termijninvesteringen die zij willen/moeten doen.
Ten aanzien van het meer in detail kijken naar het ontwerp van een nieuw tennispark is mede afhankelijk van het aantal
leden, het gebruik van de banen voor competities en lessen. Er is een zorg dat er in ontwerp voldoende ruimte is
ingetekend voor beide verenigingen. In dat opzicht is er gelukkig goed contact met KZTV.

2.13 Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur:
 Voorzitter - Eppo Janssen
 Secretaris - Wim Bruyn
 Penningmeester - Marc Weijkamp
 Bestuurslid - Ralf van Hal (tevens voorzitter barcommissie)
 Bestuurslid - Remmy Drost (tevens voorzitter jeugdcommissie)
 Bestuurslid - Wouter de Haan

Alle leden van het bestuur hebben te kennen gegeven dat zij nog minimaal één jaar zitting te willen houden in het
bestuur van TVW.
Bram Fokke ondersteunt het bestuur als adviseur en woont vanuit die rol ook de reguliere bestuursvergaderingen bij.

2.14 Rondvraag

Nico Does: Er is geen reserve lid kascommissie. Komt die er nog?
Antwoord: Dat klopt. Staande de vergadering meldt Andre Volkerink zich aan voor deze post.

Nico Does: In de nieuwe statuten zijn minderjarige leden niet expliciet uitgesloten van bestuur deelname.
Kunnen minderjarige leden in het bestuur komen?
Antwoord: Op zich een correcte constatering (art 11, lid 1). De nieuwe statuten zijn opgezet
volgens de concept statuten van de KNLTB. Als je je als vereniging aan dit concept houdt is
goedkeuring bij de notaris een formaliteit. Het bestuur heeft ervoor gekozen deze weg te volgen.

2.15 Sluiting

De voorzitter is blij met de gevoerde discussies en suggesties en bedankt alle deelnemers voor hun tijd en aandacht.
De vergadering wordt om 22:00 afgesloten.


