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ALV werd online gehouden vanwege Corona pandemie 

• Vanwege de heersende Covid19 pandemie is het fysiek organiseren van een vergadering 
onmogelijk. Een Noodwet ( zie hier: Algemene Ledenvergadering | Verenigingen (centrecourt.nl)  

maakt dit onder voorwaarden mogelijk:  
o Leden hebben tot uiterlijk 72 uur voor aanvang van de ALV de mogelijkheid vragen in te dienen naar 

aanleiding van de eerder gecommuniceerde onderwerpen voor de ALV. Dat kan bijvoorbeeld via email of 

chat. Deze vragen dienen uiterlijk tijdens de geplande ALV te worden beantwoord; 
In de uitnodiging van  7 januari 2022(via mail), een herinneringsmail en publicatie via clubapp en website is 
de leden gewezen op deze mogelijkheid    

o De antwoorden op deze vragen moeten op de website van de vereniging worden gepubliceerd of via een 
ander digitaal communicatiemiddel voor alle leden toegankelijk zijn;  
De gestelde vragen plus antwoorden zijn na de ALV op de website geplaatst en per mail verzonden naar 

alle leden! 

o Het bestuur moet zich, ondanks de volledig digitaal georganiseerde ALV, inspannen om het stellen van 
nadere vragen ook tijdens de ALV mogelijk te maken, tenzij dit door de omstandigheden van dat moment in 
redelijkheid niet kan worden gevraagd; 
Gedurende de vergadering had iedereen de kans om via een chatfunctie vragen te stellen. Verder kon 

tijdens de rondvraag iedereen het woord krijgen om vragen te stellen. 

o Zorg dat leden een goede toelichting krijgen over wat ze moeten doen en biedt ze eventuele ondersteuning 
aan bij installatie; 

Handleiding verstrekt en uitleg in mail gegeven. Geen negatieve reacties op gekregen! 

o Zorg voor een duidelijke rolverdeling (denk aan voorzitter, penningmeester, secretaris 
hebben de regie en overige bestuursleden krijgen het woord bij hun agendapunt); 
Duidelijke rolverdeling afgesproken. Bestuur heeft week voor de vergadering nog een kleine try out gedaan. 

Via de voorzitter hebben we een ervaren collega ingehuurd die de vergadering via Zoom regisseerde 
en de techniek in de gaten hield. 9 januari 2021 is de officiële uitnodiging gemaild naar alle leden met 
het verzoek als men wil deelnemen aan de vergadering zich aan te melden via de clubapp of via de 
mail richting de secretaris. 5 leden melden zich aan via de mail, 35 via de clubapp. Uiteindelijk waren 
er 33-35, die de vergadering bijwoonden. Sommige leden zaten met meerdere aan 1 scherm, die 
tellen voor 1 en konden ook maar 1 stem uit brengen.Een lijst met aanwezigen is in een apart bestand 
in de administratie opgeslagen. 
 
Om de vergadering zo kort mogelijk te kunnen houden hebben we een overall jaarverslag en de 
vooruitblikken van de commissies meegezonden met de uitnodiging. Dit bestand is ook als apart 
bestand in de administratie en op de site terug te vinden. Ook de nieuwe statuten en het huishoudelijk 
reglement die we willen laten goedkeuren door de ALV zijn als bijlage meegezonden. 
De financiële stukken zijn nadat de kascontrole had plaatsgevonden op de site geplaatst en op 
verzoek toegezonden aan de leden. 
 
Stemmen over personen (bestuursverkiezing) deden we vooraf ook digitaal. 
Vanuit ons communicatie en ledenadministratiepakket KNLTB Club was het mogelijk een verkiezing 
via een enquête per mail uit te zetten direct vanuit de ledenlijst naar alle stemgerechtigde leden. Deze 
leden kregen een mail met daarin een persoonlijke “link” naar een online stemformulier op het 
gesloten gedeelte van onze website. De link kon maar 1x gebruikt worden. De uitslag was alleen 
benaderbaar door de secretaris en bestuurslid Erik Bijlsma om de privacy te beschermen en eventuele 
manipulatie van de uitslag te voorkomen. Er kon gestemd worden tot de dag voor de vergadering (30  

https://centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/juridisch/regels-binnen-de-vereniging/algemene-ledenvergadering/?utm_source=knltb_sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=ES_Centre+Court+Nieuwsbrief+%231+januari_2812021&utm_content=Button+%7c+Digitale+ALV


 
 
jan.00.00 uur). Dit is toegestaan conform de geldende Noodwet voor het online organiseren van 
ALV’s. De uitslag zal tijdens de vergadering bekend gemaakt worden.   
 
Stemmen over zaken deden we tijdens de ALV digitaal via poll vragen. 
De uitslagen hiervan zijn ook in een apart report-verslag van het webinar in de administratie 
opgeslagen. 
 
1. Opening (voorzitter) 
De voorzitter Sunny de Roo opent de vergadering om 20.00 uur. Op dit tijdstip waren er conform 
artikel 16 lid 3 van de statuten te weinig stemgerechtigde leden aanwezig en wordt voor 20:05 uur een 
nieuwe vergadering uitgeschreven.  
 
Opening nieuwe vergadering 20:05 uur.  
 
2. Mededelingen/spelregels (secretaris) 
Aanwezigen (kijkers/toehoorders) 
5 leden melden zich aan via de mail, 35 via de clubapp. Bij de opening zijn 39 leden ingelogd. Een lijst 
met aanwezigen is in een apart bestand in de administratie opgeslagen.  
De secretaris neemt na de opening het woord om de spelregels en bediening van het scherm tijdens 
de vergadering uit te leggen. Vragen via de chat. Vraag voor de rondvraag “handje” opsteken dan krijg 
je het woord. Verder licht hij de agenda toe en geeft aan welke sprekers aan het woord komen.  
De agenda voor de komende vergadering wordt goedgekeurd. 
 
3.Notulen 
De notulen van de  ALV van 27012021`en de notulen van de extra ALV van 15042021  worden zonder 
opmerkingen goedgekeurd. De secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging. 
 
4.Terugblik en vooruitblik voorzitter 
Terugblik 
2021 is ondanks het feit dat ons clubhuis maar 5 maanden open is geweest door de pandemie waarin 
we zitten een succesvol jaar geworden. De vele beperkingen die ons werden opgelegd hebben ons 
niet uit het veld geslagen. Gelukkig mocht er wel het gehele jaar door getennist of padel gespeeld. 
Soms alleen enkel spel en een tijd alleen overdag vanwege de avondklok. Het feit dat we gewoon 
open konden blijven (weliswaar met gesloten kantine) heeft de ledengroei niet tegen gehouden. 
Op 1 november 2021 hadden we 23% meer leden dan een jaar eerder (204 nieuwe leden). De 
gemiddelde stijging binnen de KNLTB was 6,7%. Dus wat dat betreft steken we er fors boven uit. Dat 
heeft vooral te maken met de komst van padel. Voor de komst van de eerste 2 padelbanen zaten we 
op 520 leden. Op 1 november 2021 zaten we boven de 800 leden.  
Het investeren in 2 extra padelbanen heeft daarmee zijn vruchten afgeworpen. De aanleg in 2021 is 
niet zonder slag of stoot gegaan. Bestuur en de betrokken vrijwilligers hebben er veel extra uren aan 
moeten besteden doordat er bij de aanleg van alles mis ging. Het storten van de betonnen vloer 
mislukte door een hevige regenbui, de helft van de vloer moest weer gesloopt en opnieuw gestort. Tot 
overmaat van ramp zakte de machine die het mislukte deel kwam slopen door een ander gedeelte van 
de vloer waardoor er veel opnieuw moest. 
Tijdens de 5 maanden in 2021 dat de kantine open mocht hebben we heel veel evenementen 
georganiseerd. O.a..het open toernooi, de Najaarscompetitie en het Woerdens Kampioenschap. 
Daarmee hebben we toch nog de helft van de normale jaarlijkse baromzet kunnen realiseren. Dank 
aan alle vrijwilligers, die zich daarvoor hebben ingezet. Doordat we ook ruim gecompenseerd werden 
voor de gemiste baromzet in de gesloten maanden, sluiten we 2021 financieel positief af. De 
penningmeester zal daar straks meer over vertellen. 
Begin december startten we ook een nieuwe wekelijkse activiteit De Derde Helft op 
donderdagochtend. Tijdens De Derde Helft organiseren sportverenigingen in samenwerking met de 
gemeente en het Nationale Ouderenfonds activiteiten voor ouderen in hun clubhuis of kantine. Ook hier 
gaan zich enkele Cromwijck vrijwilligers voor inzetten. 
 
Vraag; Gaat Derde Helft na opheffen Covid19 beperkingen weer door in huidige vorm inclusief? 
Ja, project zit in opstartfase en moet de tijd krijgen om voldoende deelnemers te trekken. Project wordt 
grotendeels gefinancierd door Nat. Ouderenfonds en gemeente. Projectgroep evalueert en bepaalt hoe 



 
dat in de toekomst zal gaan.    
 
Vooruitblik 
Voor het komend jaar hopen we dat de pandemie achter ons ligt en we vanaf nu weer een normaal 
verenigingsjaar kunnen verwachten zonder veel beperkingen. Ook dit jaar investeren we veel in onze 
accommodatie; 5 tennisbanen worden vernieuwd en het plan is om in 2021 en 2022 het clubhuis 
volledig te renoveren. Deze punten staan straks uitgebreid op de agenda.  
Ook organisatorisch staan we weer voor wat uitdagingen.  
De jeugdcommissie moet weer vanaf de grond worden opgebouwd, daar bijna alle commissieleden er  
mee zijn gestopt. We zien een belangrijke taak voor de ouders om deze commissie en het organiseren 
van jeugdcompetitie en evenementen weer van de grond te krijgen. Als voorzitter ben ik daar nauw bij 
betrokken.  
Komend jaar willen we ook de verantwoordelijkheid en uitvoering voor de marketing, communicatie en 
IT waarborgen in een aparte commissie (zonder bestuursfunctie). De ICT - Marketingcommissie. 
 
Verder willen we een Cromwijck Jeugdfonds starten met als doel kinderen/jeugd, waarvan de ouders 
financieel niet de mogelijkheden hebben om het kind te laten tennissen/padel spelen, toch kostenloos 
die mogelijkheid bieden. Met dit initiatief en deelname aan de Derde Helft leveren we ook onze bijdrage 
op het maatschappelijke vlak. 
 
5. Uitslag bestuurs(her)verkiezing en verkiezen erelid 
Het stemmen over personen hebben we vooraf online in onze ledenadministratie gedaan (lees boven 
hoe).  
De volgende (her)benoemingen) stonden op de agenda: 
 
Benoeming Ton de Goey tot erelid 
Ton, heeft deze zomer om persoonlijke redenen aangegeven ook te stoppen als lid van de 
barcommissie. Vanwege zijn jarenlange verdiensten voor tv Cromwijck willen we Ton de Goey erelid 
maken van tv Cromwijck. Hiervoor is wel toestemming van de leden nodig. 
115 stemmen werden uitgebracht. 111 voor, 1 tegen, 3 blanco 
Benoeming goedgekeurd door ALV 
 
Benoeming Hellen van der Kaaden tot voorzitster Bar- paviloencommissie 
Heleen heeft begin 2021 het stokje van Ton als voorzitser Barcommissie/bestuurslid al ad-interim 
overgenomen en moest nog officieel benoemd worden. 
115 stemmen werden uitgebracht. 112 voor, 1 tegen, 2 blanco 
Benoeming goedgekeurd door ALV 
 
Daarnaast waren volgens rooster de volgende (bestuursleden) in 2022 aftredend:  
De penningmeester; Eric Tigchelaar de secretaris; Fred Lardinois, de voorzitter Technische 
Commissie; Henry Le Noble. Allen hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. 
 
Herbenoeming: 
Erik Tigchelaar 
115 stemmen werden uitgebracht. 113 voor, 0 tegen, 2 blanco 
Benoeming goedgekeurd door ALV 
 
Herbenoeming: 
Fred Lardinois 
115 stemmen werden uitgebracht. 112 voor, 0 tegen, 3 blanco 
Benoeming goedgekeurd door ALV 
 
Herbenoeming: 
Henry le Noble  
115 stemmen werden uitgebracht. 114 voor, 0 tegen, 1 blanco 
Benoeming goedgekeurd door ALV 
 
Tevens heeft Job t Hart aangegeven nog 4 jaar door te willen gaan als voorzitter Halcommissie. Dit is 
geen bestuursfunctie dus herbenoeming door bestuur  is voldoende. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Definitief renovatieplan Tennisbanen 
Zoals in eerdere ALV,s door het bestuur is toegezegd zullen, na de investeringen in padelbanen in 
2020 en 2021, de eerste 5 tennisbanen worden vernieuwd. Vernieuwen wil zeggen volledig 
renoveren, nieuwe drainage, nieuwe ondergrond en tennismat en opknappen hekwerk rond de banen. 
De banen zijn al enkele jaren volledig afgeschreven dus de financiële middelen om te investeren zijn 
er. 
Voorstel is om in 2022 de eerste 5 banen te gaan vernieuwen. 1,4,5,6,7,. Dit zijn banen die al het 
langst liggen (2007). (8,9 en 10 zijn later gerenoveerd (2010)). 6 en 7 en naar later bleek baan1 
moeten tevens iets verhoogd worden omdat we daar drainage-problemen hebben omdat ze te laag 
liggen. Daar enkele banen nog wat jonger zijn en we de groei van padel willen afwachten en het ook 
niet financieel haalbaar zou zijn, kiezen we er voor om nu niet alle banen in één keer te vernieuwen. 
 
De andere banen staan voor 2024 op de planning. Tijdens de ALV 2024 hebben we meer inzicht in de 
groei van padel en kunnen we eventueel kijken of er een tennisbaan vervangen wordt door 
padelbanen of dat we nieuwe padelbanen elders kwijt kunnen.  
 
De baancommissie heeft een drietal offertes opgevraagd en deze vergeleken: 

 
De firma, die al jaren bij ons het onderhoud van de tennisbanen doet, de Peinder kwam er 
prijstechnisch veruit het beste uit. Kwalitatief weten we wat ze waarmaken gezien de jarenlange 
ervaring die we met ze hebben. Keuze is ook gebaseerd op ondergrond. Het smashcourt wat we nu 
hebben wordt niet meer geleverd. De ondergronden zijn inmiddels verder geëvalueerd. Iedere 
aannemer heeft zo zijn eigen voorkeur voor de ondergrond/mat.  
De baancommissie heeft enkele parken met de verschillende ondergronden bezocht en enkele 
competitiespelers (Joey Dijkstra, Ingmar Remmerswaal) de ondergronden laten bespelen. Zij hadden 
tennis technisch een  voorkeur voor de DOMO mat doch vonden Tennis Provision daar niet veel voor 
onderdoen en het meest lijken op wat we nu hebben. Bestuur vind dat keuze voor DOMO ook niet te 
rechtvaardigen is gezien de meerprijs. Uiteraard is deze ondergrond goedgekeurd door NOC NSF en 
KNLTB. 
 
Bestuur en baancommissie stellen dus voor de opdracht aan De Peinder te gunnen en als ondergrond 
te gaan voor Tennis Provision. De planning is dat de renovatie voor 1 april klaar moet zijn. Punt is wel 
dat BOSA subsidie voor de investering nog moet worden aangevraagd. De financiering zal volledig uit 
eigen middelen en de BOSA subsidie gefinancierd worden. 
Hans van de Werken en Maud Kuipers geven namens de baancommissie aan dat de werkzaamheden 
heel snel moeten starten willen we 1 april halen. 
 
Hans en Maud geven aan dat als we 1 april willen halen; we volgende week moeten starten en niet 
kunnen wachten op de goedkeuring van de subsidie!    
 
7. Renovatie Clubhuis  (voorzitter bar- paviljoencommissie Heleen vd Kaaden) 
Ons clubhuis is toe aan een modernere look. Daarnaast zijn er door de sterke groei van het aantal 
leden meer zitplaatsen nog. Doordat we er nu ook padel bij hebben zijn er op 
competitiedagen/avonden veel meer zitplaatsen nodig. 



 
De voorzitter heeft vorig jaar op eigen kosten de bestuurskamer opgeknapt en omgebouwd naar een 
huis/vergaderkamer met een industriële look. Deze stijl wil de barcommissie ook doortrekken in het 
clubhuis. Er is een werkgroep gevormd die deze renovatie voorbereid.  
We willen plekken creëren voor grote (competitieteams) en kleine groepen. De zitplaatsen uitbreiden 
van 51 naar 81 exclusief bar. Een industriële look creëren door het verwijderen van het verlaagde 
plafond, nieuwe verlichting, gedeeltelijk nieuwe meubels (hoge en lage) en een nieuwe vloer. Er is 
behoefte aan een speelplek voor kinderen. Deze willen we creëren in wat nu de koffiecorner is. Door 
deze bij de kantine te betrekken komt er extra ruimte.  
 
In overleg met bestuur is besloten om de renovatie in 2 fasen te doen: 
 
Fase1 (2022): 
- verlaagde plafonds eruit! 
-verlichting 
-schilderwerk 
-van koffiecorner naar kinderhoek 
-geluidsinstallatie (binnen en buiten) 
-eerste gedeelte van interieur 
 
Fase 2 (2023) 
-nieuwe keramische vloer 
-2e gedeelte meubilair 
 
Toelichting door de penningmeester: 
Bestuur is het eens met feit dat clubhuis binnen aan renovatie toe is vanwege bovengenoemde 
redenen.  
Paviljoen was in 2017 volledig afgeschreven. De buitenkant is in 2020 gerenoveerd (schuifpui, pand 
wit geschilderd). 
De begrote kosten voor Fase 1; 34.424 euro (ex.BTW)  en voor Fase 2; 30.759 euro (ex. BTW). De 
BTW wordt gedekt door BOSA subsidie.  
Hij zal straks bij het bespreken van de begroting voor 2022 en de meerjarenbegroting onderbouwen 
dat deze investering haalbaar is binnen de huidige begrotingen.  
 
Vragen: 
Waarom vloer in fase 2?   
Bouwtechnisch is het handiger de vloer pas te vervangen als de rest klaar is. Daarnaast financieel 
ook. Vloer is veruit grootste kostenpost van de investering. 
 
Is er ook aandacht voor duurzaam verbouwen? (verlaagd plafond eruit; stookkosten?) 
Word er extra geisoleerd? 
Hier is zeker aandacht voor. Dak is gecontroleerd en is goed geïsoleerd. 
 
Lid van de barcommissie antwoord; verlaagde plafond draagt nu nauwelijks bij de huidige isolatie.  
 
Wordt het overkappen van het terras voor padelbanen ook meegenomen?  
Nee, dit zit niet in deze verbouwing. Zijn nu ook geen plannen voor om dat te doen! 
    
8.Jaarverslag penningmeester 2021 en meerjarenbegroting (penningmeester)  
 
Terugblik penningmeester 
We kunnen, ondanks de pandemie en het omzetverlies dat we door de verplichte sluiting van kantine 
en tennishal leden, terugkijken op een positief financieel jaar. 
De contributie-inkomsten stegen in 2021 met 25% (10% in 2020). We hebben vele nieuwe leden 
kunnen verwelkomen. Daarnaast hebben we ook contributie-inkosten gehad uit tijdelijke 
lidmaatschappen (zomer- en starterslidmaatschap), introducee-bijdragen en verhuur van de banen 
tijdens daluren. Het verlies aan baromzet en tegenvallende huurinkomsten van de tennishal werden 
volledig gecompenseerd door verkregen Covid-subsidie voor verenigingen (34.533 euro). Deze 
subsidie was 30% hoger dan in 2020 en daar was niet op gerekend in de begroting. Ondanks dat we 
in 2021 150.000 euro geïnvesteerd hebben in de padelbanen 3&4 is de vereniging nog steeds 



 
gezond. In 2022 investeren in 5 nieuwe tennisbanen en het starten van de renovatie van het clubhuis 
is haalbaar. 
 
Het resultaat van 2021 was 16.183 winst.  
Zoals gezegd stegen de contributie-inkomsten en ook hadden we 17.000 euro meer 
sponsorinkomsten dan in 2020. De baromzet was 50.044 ( ondanks dat we maar 5 maanden open 
waren) en kwam overeen met wat we voor het Coronajaar 2021 gebudgetteerd hadden. We ontvingen 
34.533 euro aan Covid subsidies en doordat we veel minder evenementen konden organiseren en de 
voorjaarscompetitie geannuleerd werd gaven de commissies 11.000 euro minder van hun budgetten 
uit.  
Samenvattend kan worden gesteld dat de financiële positie zeer sterk verbeterd is ten opzichte van 
gepland.           
        

 
   
In 2021 was de totaalomzet van de vereniging minus de directe kosten vergelijkbaar met 2019. 
De extra inkomsten uit de ontvangen subsidies van 34.533 waren een plus in 2021. Ondanks dat de 
baromzet en halomzet zwaar geleden hebben onder lockdown is 16.83 euro een mooi resultaat voor 
tv Cromwijck in 2021. 
 
Hoe heeft het banksaldo zich ontwikkeld het afgelopen jaar; 
 

 
 
De historisch gemiddelde kasstroom voor investeringen is de afgelopen 10 jaar 50.000 euro geweest.  



 
De 20.500 euro is wat we als overschrijding van de obligatielening voor padelbanen 3&4 hebben 
binnengehaald. 100.500 in plaats van 80.000. De inkomsten van de Covid19 subsidies van 34.533 
euro waren niet gepland. De 32.836 euro padeltermijnen betreft het laatste gedeelte van de factuur 
voor de aanleg van padelbanen 3&4. Deze termijn wordt pas voldaan als alle werkzaamheden naar 
tevredenheid zijn verricht en de banen zijn goedgekeurd door KIWA en KNLTB. Er moeten nog enkele 
oneffenheden uit de vloer gehaald worden waarna herkeuring kan plaatsvinden. Naar verwachting zal 
dat binnen enkele weken gebeuren. (naschrift 22-2-2022 goedgekeurd). 
 
 
Vraag: 
Hoe zit het met risico van het verspelen van de BOSA subsidie over de nog niet betaalde padeltermijn 
van 32.836 euro als afhandeling en dus betaling niet binnen de door het ministerie gestelde 
afhandelingstermijn van het project padelbanen3&4? 
Penningmeester heeft contact gehad hierover met het ministerie en met de aannemer afgesproken 
dat als dat zou gebeuren we het bedrag van die subsidie zullen verrekenen met de laatste termijn.  
Doch we gaan er van uit dat de laatste losse eindjes binnenkort opgelost worden en het project kan 
worden afgesloten. 
 
  Introducees en verhuur banen 
 

      
 
De totale inkomsten van introducee-bijdragen (5 euro per persoon per dag) en verhuur van de 
tennisbanen (excl.hal) en padelbanen in de daluren (25 euro per uur) bedroegen in 2021 7.690 euro. 
 
De controle op het wel/niet van introducees blijft een bewerkelijke klus, omdat de betaling achteraf  
dient te geschieden en niet gekoppeld is aan de reservering. Het matchen van de betalingen aan een 
reservering is zeker niet altijd mogelijk en heel bewerkelijk. Sjaak Bax brengt deze vergelijking 
maandelijks in beeld en rapporteert aan het bestuur. We hanteren bij de controle het 90% match 
criterium tussen gedane boekingen en betalingen. Is er meer dan 10% afwijking dan sturen we bij, 
door alle leden of de betreffende leden op hun gedrag aan te spreken. De inkomsten van introducee-
bijdragen daalt  omdat veel introducees na een aantal keren geïntroduceerd te zijn lid worden.  
 
We hebben er lang op moeten wachten doch binnenkort gaat ons reserveringssysteem er eindelijk in 
voorzien, dat introducees gelijk bij reservering online kunnen/moeten betalen alvorens te kunnen 
spelen. Dan zijn we van dit bewerkelijke proces af. 
 
Vraag: Hoe vaak kan iemand geïntroduceerd worden? 
Is onbeperkt. Systeem voorziet ook niet in kunnen beperken per introducee. Wel in het beperken van 
het aantal keren dat een lid, iemand kan introduceren. Maar dat is niet beperkt. Ervaring is dat als 
iemand vaak introducee geweest hij/zij meestal toch lid wordt. 
 
Dus je kunt 35x spelen ( voor kosten lidmaatschap) zonder dat je verplichtingen hebt? 
Ja! Doch komt niet voor! Zou dit vaker voorkomen gaan we daar naar kijken.   
 



 
De verhuur van de padelbanen tijdens daluren begint succesvol te worden ondanks dat we nog niet 
aan marketing hebben gedaan. De verhuur van tennisbanen (excl.hal) betreft meestal verhuur op 
basis van een overeenkomst aan middelbare scholen.  
 
9. Begroting 2022 en meerjarenbegroting 
 

       
     
Omdat we ook in 2022 niet weten, wanneer we van de pandemie af zijn en daaraan gekoppeld; 
hoeveel maanden de kantine dit jaar voor omzet zal zorgen en wat de contributie-inkomsten dit jaar 
gaan doen. Op dit moment (31 januari) is de kantine nog gesloten daar de horeca na 20.00uur dicht 
moet. Daarnaast is onze penningmeester altijd heel voorzichtig met vooruit plannen van inkomsten. 
 
De baromzet voor 2022 is daarom begroot op het behaalde resultaat van 2021 toen we 5 maanden 
open waren. De contributie-inkomsten zijn ook begroot op het resultaat van vorig jaar. Ook het 
resultaat van de blaashal zijn behoudend begroot (quitte spelen). 
 
Vraag: 
Wanneer wordt de blaashal vervangen? 
Staat op de meerjarenbegroting voor 2027 
Ander vroeg; de hal is afgeschreven; waarom gaan we hem niet eerder vervangen? 
 
Ander: Waarom doen we de hal niet van de hand? Rendement is laatste jaren slecht! 
Antwoord; 
Hal is ondanks dat ie is afgeschreven nog in redelijk goede staat. De hal inkomsten lopen echter 
terug. Kan te maken hebben met Covid19 sluitingen, de zachte winters. Maar ook daarvoor liep het 
aantal vaste huurders terug. We hebben geen zicht wat padel voor invloed zal hebben. Zolang we 
quitte spelen en hele grote kosten achterwege blijven, houden we deze hal aan. Dat geeft ons de tijd 
om te zien hoe het gebruik en kostenplaatje van de hal zich na de pandemie ontwikkelt. 
 
Blijft de contributie hetzelfde? 
Bestuur ziet nu geen reden en heeft dus ook geen plannen om de contributie te verhogen!        
 



 

        
In de meerjarenbegroting zijn de eerder besproken investeringen in het paviljoen (2022 en 2023) en 
het vernieuwen van de tennisbanen ( 5 in 2022 en 5 in 2024) verwerkt. Door de investeringen te 
verdelen op meerdere jaren zorgen we er voor dat we ook per 1-1-2025, na jaren van flinke 
investeringen een batig  saldo houden en daarna weer doorgroeien naar een hoger batig saldo. 
Ook in het samenstellen van deze meerjarenbegroting is conservatief begroot.  
 
   
 
 

   



 
 
Historisch gemiddelde groei in banksaldo over de afgelopen 10 jaar is 50.000 euro.  In 2022 is de 
baromzet  begroot op 50.000 euro, terwijl deze bij een normaal jaar 100.000 bedraagt. Ook de 
contributie-inkomsten en sponsorinkomsten zijn lager ingepland dan de realisatie van vorig jaar. De 
kans op extra halomzet is groot ( na aftrek van energiekosten). 
De kans dat de financiële positie eind 2022 aanmerkelijk hoger uitvalt 141.656 euro in plaats van 
99.656 is zeer wel aanwezig. 
 
We houden de voet aan de pols en beter behoudend begroot dan rekenen met resultaten uit het 
verleden. 2021 was in ieder geval het jaar waarin onze investeringen van de afgelopen jaren zich 
bewezen hebben en de overheid zich zeer gul getoond heeft in het compenseren van gemiste 
inkomsten. 
 
10. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 2022  
Namens de leden hebben Robert Schotpoort en Paul Scharrenburg het jaarverslag  2021 
gecontroleerd en de financiële administratie bekeken. Pauk deelt de vergadering mede dat de stukken 
zijn gecontroleerd, een gevraagde toelichting is gekregen en alle vragen naar tevredenheid zijn 
beantwoord. 
Paul leest een kascontroleverklaring voor vraagt de vergadering om de penningmeester en het 
bestuur decharge te verlenen. Zij danken Eric en Thea (financiële administratie) voor het goede werk. 
De vergadering neemt dit advies over en dechargeert de penningmeester en het bestuur. 
 
Voor volgend jaar wordt Paul herbenoemd en er zal 1 nieuw lid voor de kascontrolecommissie worden 
gezocht!  
 
11. Korte toelichting op nieuwe statuten (Fred Lardinois) 
Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wetswijziging 
brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor verenigingen. O.a. moet er in de statuten een 
regeling worden opgenomen voor het geval er sprake is van belet of ontstentenis van alle 
bestuurders. Er is sprake van belet of ontstentenis als een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan 
uitoefenen of als de bestuurder is ontslagen. Er dient tevens een continuïteitscommissie te worden 
gevormd om in geval van ontstentenis van alle bestuurders de regie over te nemen. Daar onze 
statuten ongewijzigd zijn gebleven sinds de oprichting van de vereniging in 1978 zijn ze ook op andere 
punten sterk verouderd en dienen te worden gemoderniseerd.   
De nieuwe statuten zijn inmiddels goedgekeurd door de KNLTB en zullen we na goedkeuring van de 
ALV laten passeren bij een notaris, zodat ze officieel onze statuten van 18-10-1978 gaan vervangen. 
 
Het bestuur draagt (met hun goedvinden) Sjaak Bax, Steef vd Kraan en Paul Scharrenburg voor als 
leden van de continuïteitscommissie.  
 
 
Alle aanwezige leden geven aan geen bezwaar te hebben tegen hun benoeming waarmee de 
instelling van de continuïteitscommissie een feit is. 
 
11. Stemmen over behandelde voorstellen 
Stemmen over zaken deden we tijdens de ALV digitaal via poll vragen, in de te vullen door de op dat 
moment digitaal aanwezigen stemgerechtigde leden. 
De uitslagen hiervan zijn ook in een apart report-verslag van het webinar in de administratie 
opgeslagen. 
 



 

 
 
De nieuwe statuten werden 100% van de uitgebrachte stemmen aangenomen. Dit geldt ook voor de 
goedkeuring van de renovatie van de tennisbanen 1,4,5,6 en 7. 
De plannen voor het verbouwen van het clubhuis werden met een meerderheid van de 37 van de 41 
stemmen aangenomen. 2 aanmeldingen stemden tegen en 2 blanco.    
 
12 Gestelde vragen/ rondvraag 
Vooraf binnengekomen: 
Mail Sjaak Bax: 
Kennisgenomen van de inhoud van de documentatie voor de ALV. Ik heb een punt van aandacht waar ik 
verzoek om een heroverweging te maken van de keuze voor renovatie van de tennisbanen 1 t/m 5 en de 
banen 6 t/m 10 dan vervolgens in 2024 aan te pakken. 
Het is inmiddels bekend dat de drainage van de banen 6 en 7 dermate slecht is dat daar de oorzaak ligt voor de 
vele wateroverlast op deze banen bij regenval. De banen liggen ook ruimschoots te laag. Vervanging van de 
banen moet mijns inziens dan ook voorrang hebben. Ik zie dat het bestuur wel nadenkt over eventuele 
toekomstige uitbreiding met padel banen en dat daarvoor eventueel de tennisbanen 6 en 7 opgeofferd kunnen 
worden, maar ik denk dat dit geen recht doet aan de mindere staat van de banen 6 en 7 op dit moment. Als er 
in de toekomst gekozen zou moeten en/of kunnen worden naar extra padel banen is het misschien meer zinvol 
om dan een andere locatie te kiezen.  
Na binnenkomst van dit verzoek hebben bestuur en baancommissie het plan om de banen 2&3 nu te 
doen en 6&7 in 2024 herbeoordeeld en al voor de start van de ALV besloten mee te gaan in dit 
verzoek en in te zetten op vernieuwen van 1,4,5,6,7 in 2022 en banen 2,3 later te doen in de 2e fase. 
 
Artho Hanemaaijer (mail 16-1-2022) 
Wat zijn de plannen voor nieuwe padelbanen. Ze zijn nog steeds snel volgeboekt? 
Zoals al in eerdere ALV’s is afgesproken wordt in 2024 de balans opgemaakt waar we verder in gaan 
inventariseren. Er is toegezegd dat er geen nieuwe padelbanen meer komen voordat de 
obligatielening van de padelbanen 1&2 zijn afgelost. ( tenzij de financiële positie dat eerder mogelijk 
zou maken). In 2024 staat de renovatie van de volgende 5 tennisbanen op de plannen en dan kunnen 
we de balans opmaken wat handig is. Investeren in 5 nieuwe tennisbanen of minder investeren in 
tennis en kiezen voor meer padelbanen.   
 
Leander; 
Wordt ALV volgende keer (als er geen Covid19 beperkingen meer zijn) weer fysiek 
georganiseerd? 



 
De nieuwe statuten staan beide mogelijkheden toe. Fysiek en digitaal hebben zo zijn voordelen. Een 
combinatie van beiden kan ook. We bekijken dat later. 
Leander dankt verder het bestuur voor hun inzet! 
 
13. Sluiting  
De voorzitter sluit deze voorspoedig verlopen vergadering en dankt iedereen voor zijn waardevolle 
bijdrage!  
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                
 


