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VERENIGING 

Heden, tweeëntwintig april tweeduizend acht, 
verschenen voor mij, Mr BERT SPRUIJT, notaris te Ommen: 
1. de heer Frans Bouwers, geboren te Schoonebeek op drieëntwintig mei 

negentienhonderd drieënveertig, wonende Jacob Marisstraat 27, 7731 MS —• 
Ommen, zich legitimerend met paspoort nummer NH9580204, gehuwd; 

2. mevrouw Annewies de Haan, geboren te Smallingerland op eenentwintig 
augustus negentienhonderd drieënzeventig, wonende Merelstraat 77, 7731 — 
XW Ommen, zich legitimerend met paspoort nummer NG1592745, ongehuwd 
en niet geregistreerd als partner. 

DOEL DER AKTE  
De comparanten verklaarden: 

dat op veertien juni negentienhonderd zeven en vijftig is opgericht de 
vereniging: Tennisclub Ommen, gevestigd te Ommen, ingeschreven in het — 
handelsregister van de kamer van koophandel voor de Oost Nederland onder 
nummer 05027726; 
dat de algemene vergadering van de vereniging in haar vergaderingen van — 
acht en twintig september tweeduizend zes, zes maart tweeduizend zeven — 
alsmede vier maart tweeduizend acht, heeft besloten de structuur van de 
huidige organisatie van de tennisclub als vereniging, te wijzigen in twee naast 
elkaar bestaande rechtsvormen, te weten die van stichting en die van 
vereniging; 
dat de algemene vergadering daarbij heeft besloten tot integrale wijziging van 
de statuten van de vereniging, inhoudende dat de rechtsvorm van vereniging 
zal worden omgezet in die van stichting met de naam: Stichting Tennispark — 
Ommen, welke omzetting thans bij afzonderlijke akte, mede heden verleden -
voor mij, notaris, is geschied, waarmee voormelde vereniging derhalve is 
opgegaan in die stichting; 
dat in gemelde vergaderingen voorts is besloten naast bedoelde stichting een 
nieuwe tennisvereniging op te richten met vaststelling van de statuten, 
hetgeen bij onderhavige akte zal worden bewerkstelligd; 
dat gemelde vergaderingen, en met name laatstgemelde vergadering, zijn — 
bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde daaromtrent in de statuten van 
de (thans) omgezette vereniging en de betreffende besluiten zijn genomen — 
met de vereiste meerderheid van de uitgebrachte stemmen; 
dat uitreksels van de notulen van gemelde vergaderingen aan deze akte zijn -
gehecht; 
dat de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond heeft te kennen gegeven -



geen bezwaar tegen bedoelde besluiten te hebben, waarvan blijkt uit het 
schrijven van de bond dat aan deze akte is gehecht. 

STATUTEN  
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarden de comparanten bij deze een — 
vereniging in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: 
NAAM  
Artikel 1.  
De vereniging draagt de naam: TENNIS CLUB OMMEN; 
haar verkorte naam luidt: TCO. 
De vereniging komt voort uit de gelijknamige vereniging welke oorspronkelijk is — 
opgericht op veertien juni negentienhonderd zeven en vijftig. 
ZETEL  
Artikel 2.  
De vereniging is gevestigd te Ommen. 
DOEL.  
Artikel 3. 
1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de 

tennissport binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn 
Tennisbond (hierna te noemen KNLTB). 

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door: 
a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het 

tennisspel; 
b. het vormen van een band tussen haar leden; 
c. het maken van propaganda voor het tennisspel; 
d. het aansluiten bij de KNLTB; 
e. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB; 
f. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het -

spelpeil van de leden van de vereniging; 
g. het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het 

deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie; 
h. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; 
i. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste 

staan; 
j . al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen 

Huishoudelijk Reglement. 
3. Het beheer en de exploitatie van het tennispark, inclusief de kantine, berust bij 

de Stichting Tennispark Ommen, gevestigd te Ommen, hierna ook te noemen: 
STPO. 

LEDEN.  
Artikel 4. 
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1. De vereniging kent: 
a. seniorleden; 
b. ereleden; 
0. juniorleden; 
d. ondersteunende leden. 

2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste — 
januari van tiet verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hiebben bereikt en — 
die de tennissport actief beoefenen of beoefend tiebben. 

3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging — 
onderscheiden hebben, en die tot erelid zijn benoemd bij besluit van de 
algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste 
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden hebben dezelfde -
rechten en verplichtingen als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn 
toegekend, met inachtneming van artikel 8. 

4. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het 
verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de — 
tennissport actief beoefenen of beoefend hebben. 

5. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, -
doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te 
steunen. 

6. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch 
zij hebben - behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid — 
kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 
12 lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze -
statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de 
algemene vergadering hebben zij een adviserende stem. 

AANMELDING EN TOELATING.  
Artikel 5. 
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de 

secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend 
aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk reglement.— 
Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier mede 
zijn ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger van de betreffende 
persoon. 

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en 
ondersteunende leden. 

3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene — 
vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.-

4. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te -



melden bij de KNLTB. 
5. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, 

reglementen en besluiten van de KNLTB. 
6. Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen gedurende de 

periode van ontzetting geen lid van de vereniging zijn. 
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP.  
Artikel 6. 
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: 

a. door het overlijden van het lid; 
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het 

bestuur; 
c. door opzegging namens de vereniging; 

deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet -
aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, 
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer 
hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs 
van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren; 

d. door ontzetting; 
deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene 
vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde — 
van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de 
statuten, het reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de — 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt; 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen — 
het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn 
van vier weken. 

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het 

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de 
datum waartegen was opgezegd. 

5. Een lid is niet bevoegd door onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap, — 
een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn — 
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op — 
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 
lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na -
de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de 
algemene vergadering. 
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van — 



redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het — 
beroep is het lid geschorst. 

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de 
contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 

8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van ditartikel, eindigt het 
lidmaatschap onmiddellijk. 

SCHORSING.  
Artikel 7. 
1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of Huishoudelijk reglement van -

de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene — 
vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens 
de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft 
genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier — -
weken. 
Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de 
algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het 
lidmaatschap. 

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap 
voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering waar hun 
schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de 
beraadslagingen daarover deel te nemen. 

3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich 
mee. 

CONTRIBUTIE.  
Artikel 8. 
1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij — 

besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie -
kan worden bepaald. 

2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden -
ondersteunende leden en ereleden daaronder niet begrepen - een entreegeld 
moeten betalen. 

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl 
voorts het bestuur bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke — 
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld 
door senior- en juniorleden te verlenen. 

4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie, betalen senior- en 
juniorleden én betalen ereleden de KNLTB-contributie, welke door de 
vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen. 

BESTUUR.  
Artikel 9. 



1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, — 
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester die alle drie 
fiandelingsbekwaam moeten zijn. 

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering -
uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar 
tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden. 
Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij 
volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend. 

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de 
overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg - — 
verdeeld. 

4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt -
nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld. 

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. -
Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de 
vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te 
leggen. 

6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene — 
vergadering een opvolger. 

7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende 
bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting 
hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat — 
laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn 
van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene 
vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacature.-

8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door 

de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. 
10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of 

ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd. 
TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR.  
Artikel 10. 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. — 
Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd — 
door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de — 
penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. 

2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot: 
a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en -

geven van registergoederen; 
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b, het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. — 
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd 

tot: 
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 

van registergoederen; 
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of — 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of 
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; 

c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of 
onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te — 
boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt — 
gebonden; 

d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) 
krediet wordt verleend; 

e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van -
geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de 
vereniging verleend bankkrediet; 

f. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; 
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 
maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen 
uitstel kunnen lijden. 

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan — 
wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen 
derden danwel door derden tegen de vereniging wél een beroep worden 
gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene 
vergadering wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, — 
géén beroep kan worden gedaan. 

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens 
van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor 
het bestuur of de vereniging op te treden. 

5. Het bestuur kan uit de senior-, junior- en ereleden één of meer commissies — 
instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd — 
door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur — 
worden toegevoegd. 

6. Tot de taak van het bestuur behoort voorts ondermeer de benoeming van — 
tenminste de helft van het aantal bestuursleden van de STPO, waaronder de 
benoeming van de voorzitter van dat bestuur, goedkeuring van de jaarstukken 
van deze stichting, goedkeuring tot wijziging der statuten van deze stichting of 
tot ontbinding van deze stichting. 
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7. Over alles wat niet door de wet, statuten of (Huishoudelijk) Reglement is 
geregeld, beslist het bestuur. 

REKENING EN VERANTWOORDING.  
Artikel 11. 
1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging 

zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en -
verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar een 
algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden en daarin brengt het — 
bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een 
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het 
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle 
bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van — 
hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden 
gemaakt. 

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van -
tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. — 
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur -
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. — 
Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader 
geregeld bij het Huishoudelijk reglement. 

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door — 
een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle 
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en — 
de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de 
vereniging te geven. 

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering — 
worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie. 

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar 
lang te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERINGEN.  
Artikel 12. 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden — 

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Op de jaarvergadering als bedoeld in artikel 11 lid 3 komen ondermeer aan de 

orde: 
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering; 
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 3; 



c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4; 
d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3; 
e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het 

volgende verenigingsjaar; 
f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld; 
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar; 
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur; 
i. de verkiezing van de andere bestuursleden; 
j . de verkiezing van commissies; 
k. voorstellen van de zijde van het bestuur; 
I. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden; 
m. wat verder ter tafel komt. 

3. Andere algemene vergaderingen dan vorenbedoelde jaarvergadering worden 
gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe — 
volgens de wet of de statuten is verplicht. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende van het 
aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na 
indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen 
geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping -
overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in 
tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen 
dagblad. 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING.  
Artikel 13. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. 

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met 
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met 
inachtneming van de artikelen 17 en 18. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, 
onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18. 

TOEGANG EN STEMRECHT.  
Artikel 14. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. — 

Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en met inachtneming van — 
het tweede lid van artikel 7 geschorste leden. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 
algemene vergadering. 

3. leder senior- en erelid van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één 
stem. 
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4. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan. 
VOORZITTERSCHAP, NOTULEN.  
Artikel 15. 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur 

of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan -
treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op.— 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering zelve in haar leiding. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een — 
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die 
na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende 
vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en — 
ondertekend. 
Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12 lid 4, kunnen 
notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. 

BESLUITVORMING.  
Artikel 16. 
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door 

de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld -
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats 
wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Een algemene vergadering kan geldige besluiten nemen ongeacht het aantal-
aanwezige stemgerechtigde leden. 

4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten — 
van de algemene vergadering genomen met meerderheid van stemmen. 

5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. 
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming plaats. 
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden 
herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft 
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij 
gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) -
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de 
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op — 
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wie bij die voorafgaande stemming fiet geringste aantal stemmen is 
uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen -
op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op — 
wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen — 
worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de 
stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 
personen, dan is het voorstel verworpen. 

8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, — 
tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der 
stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over 
personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt -
bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, -
tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt. 

9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige 
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de 
orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of — 
tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het 
oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende -
formaliteit niet in acht genomen. 

STATUTENWIJZIGING.  
Artikel 17. 
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van 

een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste 
vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot -
statutenwijziging woordelijk is vermeld. 

2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid 
van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: 
a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom — 

verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben — 
tegen de voorgestelde statutenwijziging, en: 

b. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. 
ONTBINDING.  
Artikel 18. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 
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vergadering; het bepaalde In de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande -
artikel is van overeenkomstige toepassing. 

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt — 
door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot -
vereffenaar zijn aangewezen. 

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het 
besluit tot ontbinding lid waren, leder van de leden ontvangt een gelijk deel. -
Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het— 
batig saldo worden gegeven. 

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT. 
Artikel 19. 
1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere — 

reglement(en) vaststellen. 
2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
Slotverklaring  
Tenslotte verklaarden de comparanten dat in het kader van voormelde omzetting -
van rechtspersoon en oprichting van onderhavige vereniging: 

dat alle leden van de omgezette rechtspersoon overgaan in de onderhavige — 
vereniging, met alle rechten en verplichtingen zoals die golden in de 
omgezette rechtspersoon; 
dat alle (Huishoudelijke) Reglementen zoals vastgesteld door en geldend voor 
de omgezette rechtspersoon, overgaan op de onderhavige vereniging; 
dat voor de eerste maal tot bestuursleden van onderhavige vereniging zijn — 
benoemd, de oorspronkelijke bestuursleden van de (inmiddels) omgezette — 
vereniging, te weten: 
a. de comparant sub 1, als voorzitter; 
b. de comparante sub 2, als secretaris; 
c. de heer JAN OLCHERT HARTHOLT, geboren te Zwolle op een oktober -

negentienhonderd drieënzestig, wonende Paulus Potterstraat 23, 7731 -
SX Ommen, als penningmeester;— 

d. de heer JURRIEN OLTHOF, geboren te Giethoorn op drieëntwintig juni -
negentienhonderd zevenenveertig, wonende Prins Bernhardstraat 17, — 
7731 BJ Ommen, als vice-voorzitter; 

e. de heer PETRUS HERMANUS JACOBUS VAN DER KOOIJ. geboren te 
's-Gravenhage op vijfentwintig januari negentienhonderd negenendertig, 
wonende Emslandweg 1-2, 7731 RP Ommen, als l i d ; — - — — 

f. de heer JEROEN GEERT VENEMA, geboren te Smallingerland op — 
negentien mei negentienhonderd tweeënzeventig, wonende Van 
Ostadestraat 34, 7731 SC Ommen, als lid. 
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Slot  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE is verleden te Ommen op de datum in het hoofd van — 
deze akte vermeld. 

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de 
comparanten hebben dezen verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van -
de inhoud te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige — 
voorlezing geen prijs te stellen. 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten 
en mij, notaris, ondertekend. 
(Volgt ondertekening) 



TENNISCLUB OMMEN 

Notulen Extra Algemene Leden Vergadering TC Ommen 

Datum : 28 september 2006 
Plaats : De Kern te Ommen 
Aanwezig namens tiet bestuur: 

Ronald Haveman (voorzitter), Ellen Dijk (penningmeester), Ed Koebrugge (lid) 
Aanwezige leden : 45 (presentielijst in bezit van het bestuur) 

Voorafgaand aan de ledenvergadering liggen de plannen voor het nieuwe tennispark en statuten van 
de vereniging en op te richten stichting ter inzage voor de leden. Op verzoek werd door de Parklll 
commissie toelichting gegeven op de tekeningen van het park en het paviljoen. 
Tevens is er de mogelijkheid op een flipover om tips en suggesties aan te dragen, die het bestuur kan 
meenemen bij de planvorming en realisatie van ons nieuwe tennispark. 

1. Opening 
De voorzitter, Ronald Haveman, opent de vergadering en laat zien waar we over naar verwachting 
ruim een jaar zullen tennissen met TCO 
Nieuw adres is: Sportlaan 5, 7734 KX Arriën 

2. Mededelingen 
Helaas is het Openings/Schade toernooi dit jaar niet doorgegaan. Ook de resultaten uit de competitie 
leveren dit jaar geen kampioenen. De Jeugdcommissie loopt prima, het Soeptoernooi was een groot 
succes en de promotie van TCO tijdens de uitgaansmarkt verliep prima. In 2006 wordt rekening 
gehouden met een ledendaling, er zijn opzeggingen binnengekomen. Deze hebben op basis van 
navraag geen relatie tot de verhuizing naar het nieuwe sportpark. 

3. Binnengekomen stukken 
Een groep leden heeft een vraag gesteld over herziening van de contributiebijdrage voor 65+ ers. 
Gezien het feit dat dit onderwerp nadere uitwerking behoeft wordt het naar de volgende algemene 
leden vergadering verschoven. 

4. Notuien ALV van 14 februari2006 
Tekstueel: Verzoek om groter lettertype van de notulen 
Nav: De voor en nadelen van het vormen van een stichting worden uiteengezet. Wat als de BTW In de 
toekomst wordt afgeschaft? Moeilijk om dit te beantwoorden, dit is een politieke keus. De 
verwachtingen zijn overigens niet dat de BTW ingrijpend herzien wordt. 
Notulen worden goedgekeurd 

5a. Toeiichting op Sportpark Westbroek 
Aan de hand van een PowerPoint presentatie worden onderstaande zaken aan de vergadering 
voorgelegd. 
Er wordt een historisch overzicht gegeven van TCO en de feiten die gelden bij de verplaatsing van het 
sportpark worden nog eens op een rij gezet. De overplaatsing van het huidige sportpark naar het 
nieuwe park Westbroek valt onder de regels ; 1 op 1, nieuw voor oud. Alle extra wensen die 
verenigingen willen invullen behoeven om een eigen bijdrage 
De vereniging is reeds lang voornemens de gravelbanen te renoveren en te vervangen door 
allweather banen. De trajectkeuze N34 en de Drieslag hebben dit jaren opgehouden. Hier is een 
reservering voor gemaakt. 

5b. Toeiichting op Indeiing tennispark 
Aan de hand van de plattegrond van Park Westbroek krijgen de leden zicht op de ligging van TCO en 
de inrichting van het gehele sportpark 
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5c. Toelichting Baankeuze 
Na gedegen onderzoek en nadat door een groepje TCO leden is getennist op deze ondergrond stelt 
het bestuur voor om te kiezen voor Smashcourt als ondergrond voor de nieuwe tennisbanen. Het is 
een allweather baan waar in Deventer en Musselkanaal zeer goede ervaringen mee zijn. 
De kleur is rood en het materiaal lijkt op gravel (een kunstgras mat met daarop heel fijn keramisch 
zand) 
Een proefstuk van deze baansoort wordt getoond. 
Naast de banen stelt het bestuur voor om een oefenkooi en een miniveld aan te leggen. 
Extra investering ten opzichte van 9 gravelbanen (schatting) € 40.000,= (excl BTW) 

5d. Toeiichting Paviljoen indeiing 
Een deelgroep van de park III commissie heeft zich gebogen over de vorm en indeling van het nieuwe 
paviljoen. De gemeente heeft met het In de arm nemen van een architect ervoor gekozen één bouwlijn 
te ontwikkelen op het nieuwe sportpark. De vormgeving van alle clubgebouwen zal dan ook eenduidig 
zijn. De inhoudelijke wensen en indelingen zullen worden afgestemd op de wensen. Zo ook op die van 
TCO. 
De stelregel 1 voor 1 en nieuw voor oud (inclusief de huidige normen en criteria) geldt voor de aanleg 
van het paviljoen. 
De paviljoencommissie heeft een aantal aanvullende wensen, nl een extra hoek voor de jeugd en een 
extra multifunctionele ruimte voor vergaderingen, opslag archieven, toernooicommissies. (extra 
investering naar schatting €40.000,= excl BTW) 
De tekening hangt in de zaal. 
Opmerking: Door de hoogte van de luifel lijkt deze weinig schaduw op te leveren op het terras en in 
het gebouw. 

5e. Toelichting Paviljoen inrichting 
Voor de inrichting en beveiliging zijn diverse ideeën ontwikkeld. Het idee is om zaken bij de overgang 
goed en vernieuwend aan te pakken, zodat TCO weer jaren verder kan met een frisse uitstraling. 
Gedacht wordt aan nieuw meubilair voor binnen en buiten, keuken en bar inrichting, video, audio, 
computer, bewakingssysteem) Hiervoor zal een extra Investering gedaan moeten worden (schatting € 
30.000,= excl BTW) door TCO, waarvoor gezien de reservering van de afgelopen jaren ook budget 
voor beschikbaar is. 

6. Stichting 
Een uitleg is gegeven van de voor- en nadelen van een stichting. Ook de beoogde constructie en de 
invloedslijnen zijn aangegeven. 

7. Financiële consequenties 
De gevolgen van de constructie vereniging tegenover vereniging+stichting zijn aangegeven. Groot 
voordeel van deze keus Is dat de BTW lasten (voor toekomstige investeringen en onderhoud) door de 
stichting kunnen worden teruggevraagd. Zoals het financiële plaatje er nu uitziet leidt dit tot een 
positief verschil voor de (senioren) contributie van circa 25 tot 30 Euro bij de stichting's constructie. 

8. Wijziging statuten 
Het voorstel is de statuten aan te passen mede ivm het boekjaar en een aanpassing aan de huidige 
normen van de KNLTB. Voorstellen zijn ter inzage. 

9. Toelichting nieuwe bestuurlijke organisatie 
Het huidige bestuur stelt de vergadering voor om een Stichting Tennis Park Ommen op te richten, 
naast de vereniging TCO. Deze stichting zorgt voor het beheer van het tennispark, voor het verhuur 
van de Banen en voor het beheer van de kantine. De vereniging TCO zorgt voor het reilen en zeilen 
binnen de vereniging en voor de contacten naar de KNLTB. 
Diverse organen die de afgelopen tijd over advies zijn benaderd adviseren positief op de voorstellen, 
(oa KNLTB, accountants, verenigingen met ervaring) 
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Pauze waarin de leden nog ruim de tijd hebben de plannen te bekijken en zo nodig vragen te stellen 
aan het bestuur. 

Na de pauze gaat de vergadering over tot het stemmen op basis van de voorstellen die het bestuur 
van TCOmmen aan haar leden voorgelegd 

10. Voorstellen Bestuur 
Stemming : 
Procedure: punten 1 t/m 4 > meerderheid van stemmen 

Punt 5 > 2/3 meerderheid van stemmen 
Punt 6 en 7 > meerderheid van stemmen 

10-1. Goedkeuring voorstel tennispark 
Het bestuur stel de ALV voor akkoord te gaan met de inrichting van het tennispark op Westbroek 
De vergadering gaat in meerderheid akkoord met de voorstellen zoals geformuleerd 

10-2. Goedkeuring voorstel tennisbanen 
Het bestuur stel de ALV voor akkoord te gaan met het voorstel om de tennisbanen: 

• 9 banen te vervangen voor 6 Smashcourt banen 
• De 2 oefenmuren te vervangen door een minibaan en een oefenmuur 
• De kosten toegangs bewaking en controle bedragen circa € 5.000,= excl BTW 
• Totaal verwachte investering van € 30.000,= excl BTW 

De vergadering gaat In meerderheid akkoord met bovenstaande keuzes 

10-3. Goedkeuring voorstel paviljoen 
Het bestuur stel de ALV voor akkoord te gaan met het voorstel voor het paviljoen: 
Het paviljoen zoals voorgaand besproken en getoond (tekening en bestek) uit te voeren 
Een vergroting van de ruimte met 30 m2 
Totaal verwachte Investering hiervoor van € 40.000,= excl BTW 
De vergadering gaat in meerderheid akkoord met de voorstellen zoals geformuleerd 

10-4. Goedkeuring voorstel inventaris 
Het bestuur stel de ALV voor akkoord te gaan met het voorstel tav de Inventaris 
Het doen van een investering van € 25.000,= voor het aanschaffen van de inventaris voor het nieuwe 
paviljoen zoals begroot 

De vergadering gaat in meerderheid akkoord met de voorstellen zoals geformuleerd 

10-5. Goedkeuring statuten wijzigingen vereniging TCO 
Het bestuur stel de ALV voor de gewijzigde statuten aan te nemen. Bij acceptatie zal het bestuur deze 
zsm wettelijk bij de notaris laten vastleggen. 

De vergadering gaat in meerderheid akkoord met de voorstellen zoals geformuleerd 

10-6. Goedkeuring oprichting en statuten STPO 
De vergadering gaat in meerderheid akkoord met de voorstellen van het bestuur om over te gaan tot 
oprichting van de stichting tennis park ommen en met de daarvoor opgestelde statuten. 
In het begin zullen de 3 Bestuursleden van de TCO tijdelijk optreden als Bestuursleden van de op te 
richten stichting. 
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10-7. Goedkeuring overdracht eigendommen TCO aan STPO 
Het bestuur stel de ALV voor de volgende onroerende goederen en middelen over te dragen aan de 
stichting Tennis Park Ommen onder de voorwaarden dat: 

De stichting tennis park ommen wettelijk is opgericht 
De statuten zijn vastgelegd zoals ter inzage gegeven aan de leden op deze ALV 

Over te dragen goederen en middelen zijn: 
• Eigendom van de banen (om niets) 
• Eigendom van alle opstallen (om niets) 
• De overdracht van de erfpacht (om niets) 
• Een geldbedrag van naar verwachting € 105.000,= 

De vergadering gaat in meerderheid akkoord met de voorstellen zoals geformuleerd 

11. TCO 50 jarig jubileum 
De vergadering gaat in meerderheid akkoord met het verhogen van de bijdrage voor het jubileumfeest 
tot €10.000,= mits hiervoor tijdens de volgende ledenvergadering een goed plan met begroting voor 
wordt gepresenteerd 

12. Nieuw Bestuur 
Het bestuur geeft tot slot te kennen dat zij na volgend jaar niet meer herkiesbaar zijn als leden van het 
bestuur van TCO. De reden is dat de verhuizing naar een nieuw park kan en zal leiden tot een nieuwe 
opleving en dat dit dient te gebeuren met "Nieuw Elan". Leden vinden als zittend Bestuur is moeilijk 
gebleken. Zij verzoeken de ALV om een aantal leden aan te wijzen om op te treden als Informateur, 
zodat er nieuwe bestuursleden geworven kunnen worden. 
Nadat het bestuur de zaal heeft verlaten bieden twee leden zich aan als informateurs (Gerard van Dijk 
en Karola Schröder) zij zullen de komende maanden nieuwe bestuursleden werven en met een 
voorstel komen tijdens de ledenvergadering begin 2007 

13. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Het bestuur en de leden van de Park III commissie 
ontvangen een luid applaus voor het geleverde werk. 

14. Stuiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng tijdens de vergadering 

Aldus opgemaakt op 21 oktober 2006 
Door Karola Schröder 
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Notulen Algemene Leden Vergadering TC Ommen 

Datum : 6 maart 2007 
Plaats : Paviljoen tennispark te Ommen 
Aanwezig namens het bestuur: 

Ronald Haveman (voorzitter), Ellen Dijk (penningmeester), Ed Koebrugge (lid) 
Aanwezige leden : 33 (31 getekend op de presentielijst in bezit van het bestuur) 
Afbericht van: Alie en Harrie vd Graaf, Fred Hijlkema, Karola Schröder 

1. Opening 
Zoals later zal blijken lijken de formateurs geslaagd. Het Idee is dat de nieuwe Bestuurdleden in de 
loop van het jaar toetreden tot het Bestuur. Het Bestuur zal dan in 2 stromen werken. Het huidige 
Bestuur aan het nieuwe park en wat daarbij komt kijken. Het nieuwe Bestuur met de opzet voor de 
komende jaren mede aan de hand van de slogan "Als je eenmaal bij TCO bent, wil je er nooit meer 
weg!". Verder ziet het paviljoen er weer prima uit en zijn de, gelukkig niet op het paviljoen, gevallen 
bomen opgeruimd. 

2. Notulen ALV28 september 2006 
Bij punt 3 wordt gerefereerd naar een vraag van een groep leden over een herziening van de 
contributiebijdrage voor 65+ ers. Uit de vergadering kwam een vraag naar de status. De voorzitter 
geeft aan dat gezien de ontwikkelingen binnen de vereniging ivm de overgang naar het nieuwe park 
en 365 dagen per jaar tennissen deze vraag is geparkeerd bij het nieuw te vormen bestuur die zich in 
dat kader ook zal moeten buigen over de contributie opbouw. 

Inhoudelijk zijn er over deze notulen geen op- of aanmerkingen, zodat deze worden goedgekeurd met 
dank aan de opsteller Karola Schröder. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Geen over 2005-2006. 

4a Financiële verantwoording 2005-2006 
Vanuit de vergadering, door Gerard van Dijk, wordt gevraagd naar de 'opbrengst' van de afkoop van 
zelfwerkzaamheid. Deze bedroeg € 2687. Dit betekent dat rond de 100 leden de zelfwerkzaamheid 
hebben afgekocht. Gerard vindt dit een zorgelijke zaak, daar dit consequenties heeft met name dat 
het paviljoen vaak gesloten is. Dit is een nadeel voor de leden die zich wel inzetten voor de 
vereniging. Gerard vraagt het bestuur dan een andere oplossing te zoeken in het kader van niet in te 
vullen 'taken' binnen onze vereniging. Het bestuur neemt dit punt mee. 

De vergadering gaat verder akkoord met de financiële verantwoording. 

4b. Verslag kascommissie 
De kascommissie werd dit jaar gevormd door Kees Voorn en Gerrit Steen met als reserve lid Niek 
Hoedjes. De kascommissie heeft in een verklaring aangegeven de financiële verantwoording goed in 
orde was en zeer toegankelijk. De Commissie heeft dan ook veel respect voor de penningmeester en 
verzoekt de vergadering Ellen Dijk decharge te geven voor het afgelopen jaar. Onder applaus gaat de 
vergadering hiermee akkoord 

4c. Verkiezing kascommissie 2006-2007 
Volgens schema treed Kees Voorn af en wordt de kascommissie nu gevormd door Gerrit Steen en 
Niek Hoedjes. Uit de vergadering meldt Peter van der Kooij zich als reserve lid. 

5. Bedanken 'oud' commissie- en bestuursleden 
Er hoeft in dit kader niemand bedankt te worden. 
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6. Verkiezing bestuursleden en bezetting commissies 
Binnen de vereniging zijn er wel diverse vacatures. De voorzitter meldt dat wanneer er vacatures 
komen voor taken, die statutair moeten worden uitgevoerd, het bestuur deze extern zal moeten gaan 
Invullen, (voorbeeld is penningmeester. Wanneer vanuit de vereniging geen kandidaat beschikbaar is, 
zal het bestuur deze taak bv. bij een administratie kantoor gaan beleggen.) 

7. Mededelingen 2006-2007 
V Afmeldingen als lid. Zorgen baart het grote aantal leden dat zich bij de ledenadministratie 

heeft afgemeld. Oorzaken die genoemd worden zijn verhuizingen, studie, weinig 
tennissen. De overgang in het kader van De Drieslag wordt niet als reden genoemd. TCO 
heeft op dit moment 264 leden. 

z Om mogelijk leden te werven zullen we weer een advertentie In Het Ommer Nieuws 
zetten. 

z We hebben ter opvolging van Angela Horsman een nieuwe trainer aangetrokken, Peter 
Muller. We zijn nog in overleg inzake het les aanbod voor onze leden. Op woensdag 28 
en zaterdag 31 maart zijn er als de banen het toelaten kennismaking/introductie 
trainingen. Het Bestuur is overgegaan van een constructie met een Tennisschool naar 
een constructie met een detacheringbureau (naam: ?? ). Dit is aangeraden oa door de 
KNLTB ivm met mogelijke claims van de belastingen. De leden gaan ermee accoord. 

8. Jaarverslagen en plannen commissies 
Van de commissies zijn geen jaarverslagen en plannen ontvangen. In de extra editie van het TCO 
nieuws zal de Technische Commissie de plannen voor het komende seizoen presenteren. 

9. Drieslag status 
7 Banen. 

• Het aanleggen van de banen ligt op schema. 
• Met de gemeente is overeengekomen dat de 6 smashcourt banen, 2 minibanen 

en een oefenmuur met gesloten beurs gaat gebeuren. 
7 Paviljoen 

• Zoals in de pers heeft gestaan zijn rond de aanbesteding door de gemeente van 
de gebouwen op het sportpark wat problemen. Dit geeft vertraging in de 
oplevering die nu waarschijnlijk eind 2007 is. 

• Wat de financiële gevolgen zijn is nog niet te overzien. Verwachting is dat deze 
marginaal zijn. 
In onze voorstellen zijn al onze wensen meegenomen. 
Het paviljoen voldoet aan de eisen van NOC/NSF. Van het paviljoen tekeningen 
en bestek ontvangen. Na interne controle lijkt alles OK. 

7 Keuringen opgeleverde onderdelen van het nieuwe tennispark 
• Zowel het paviljoen als de banen zullen voor oplevering gekeurd worden door 

bevoegde instanties om te kijken of aan alle eisen wordt voldaan. 
7 Samenwerking andere gebruikers sportpark 

• Gepraat wordt over mogelijke samenwerking. Gedacht moet worden aan energie, 
bewaking, verzekeringen, inkoop horeca, vuil afvoer. 

10. Stichting 
Bij het overleg om de constructie stichting/vereniging te komen gaf de notaris aan dat de omzetting 
van de verenigingsvorm van TCO in een stichtingsvorm en het daarnaast oprichten van een nieuwe 
vereniging de voorkeur heeft ivm de overdracht van het onroerend goed en de financiële middelen. Dit 
Is geverifieerd bij de KNLTB en de accountant van de Drieslag. Allen gaven aan dat dit een valide 
mogelijkheid is. De accountant gaf nog wel aan dat het niet nodig is voor de overdracht van het 
onroerend goed, maar wel voor de financiën. Alle verklaringen staan op schrift en een samenvatting is 
voorgelezen op de vergadering. 
De omzetting vereist wel een goedkeur van de ledenvergadering met een percentage van meer dan 
90% van de op de ALV aanwezige stemgerechtigde leden. 
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TENNISCLUB OMMEN 

Voorstel vrijwilllgerstaken 
Ook dit voorstel is tijdens de vergadering aangepast. Het voorstel luidt nu 
C; Voorstel van het Bestuur tav. de criteria van vrijwilllgerstaken voor het seizoen 2006/2007: 

Ad 1: Het aantal taken bedraagt 2. Was 2 
Ad 2: Bestuur en Commissieleden of zij die anderszins arbeid voor de vereniging 
verrichten zijn vrijgesteld van deze regeling 
Ad 3: Taken: 

• Pavlljoendienst 
• Baanonderhoud op Open toernooien 
• Bezorgen clubblad 

Ad 4: De afkoopsom bedraagt 25[€uroj 

Ook dit voorstel wordt goedgekeurd. 

11b. Begroting 2006-2007 
Vanwege het feit dat de vereniging in het lopende jaar gaat verhuizen wordt het boekjaar aangepast 
en loopt nu van 1 november 2006 tot 31 december 2007. Vanwege het feit dat zeker financieel niet 
alles duidelijk is een neutrale begroting opgesteld. 
In de begroting is geen verhoging van contibutiegelden voorzien. 

12. Verslag formateurs 
In aansluiting van het verslag vermeld in het TCO nieuws licht Gerard van Dijk de formatie ronde toe. 
Hij meldt het plezier en de constructieve wijze waarop de formatie ronde is verlopen. Gerard 
benadrukt dat de aspirant bestuursleden meer dan alleen steun van de leden verdienen. De planning 
is dat de aspirant bestuursleden gaan inwerken en instromen in het bestuur. 

13. Verslag feestcommissie 50 jarig bestaan TCO 
Namens de feestcommissie meldt Ed Koebrugge, dat mede gezien de onzekere datum van oplevering 
van ons nieuwe park nog geen definitieve plannen gemaakt zijn. Wel zijn tussen het bestuur en de 
feestcommissie ideeën uitgewisseld. De bedoeling zijn festiviteiten voor het 50 jarig bestaan van TCO 
en de overgang naar het nieuwe tennispark 

14. Rondvraag 
7 Jannie Jutten. Kunnen er voor de competitie weer Tretonballen besteld gaan worden? 

Ed Koebrugge antwoordt dat gezien de ervaringen met de vorig jaar geïntroduceerde Break 
ballen deze ook dit jaar weer besteld zijn. Deze bal is tevens ongeveer de helft goedkoper als 
een Treton bal. Volgend seizoen zal de TG het type gewenste bal herbezien, mede gezien het 
feit dat we op een andere baansoort gaan spelen. 

7 Gerard Kanter. Zoekt een paar vrijwilligers om baan 5 en 6 op te ruimen ivm de voorjaars aanleg 
door de Larcom 

Er melden zich spontaan een aantal vrijwilligers. 
7 Floor Aukema. Wanneer Is de volgende Algemene Leden Vergadering 

De voorzitter antwoordt dat deze volgend jaar rond dit tijdstip is. Wanneer nodig zal het 
bestuur een extra vergadering bijeenroepen. 

7 Jeroen Venema. Is het mogelijk om op/rond de datum van het 50 jarig jubileum toch een 'klein' 
feestje te houden. 

Dit wordt door de feestcommissie meegenomen. 

15. Sluiting 
De voorzitter bedankt een ieder voor de positieve inbreng tijdens de vergadering 

Aidus opgemaakt op 9 maart 2007 
Door Ed Koebrugge 
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Notulen Algemene Ledenvergadering T C Ommen 4 maart 2008 

Datum: 
Plaats: 

4 maart 
Paviljoen tennispark (Rotbrink) te Ommen 

Aanwezige bestuursleden: Ronald Haveman (voorzitter), Ed Koebrugge (lid), Frans Bouwers 

Afwezig met kennisgeving: Harry van der Graaf, Angela Horsman, Dick Horsman, Gerard Jansen, 
Henk Koggel, Marianne Koggel, Jan Meijerink, Hilly Olthof en Karola 
Schröder 

1. Opening 
Ronald Haveman opent de vergadering met hamer (met dank aan Kees Voorn) en blikt terug op de 
vooral hoogtepunten van het afgelopen jaar voor TCO. Er zijn weer veel activiteiten georganiseerd in 

2. Notulen ALV 6 maart 2007 
Er zijn geen inhoudelijke op- en aanmerkingen over deze notulen, zodat deze worden goedgekeurd 
met dank aan Ed Koebrugge. 

3. Status Westbroek, Stichting en Vereniging 
De bouw van het nieuwe paviljoen is uiteindelijk gestart en gaat nu voorspoedig. De uitvoering van het 
paviljoen is wel versoberd maar ook met voordelen: het paviljoen wordt groter en door een muur in de 
keuken te verplaatsen wordt het zitgedeelte verruimd. De overkapping is wel verdwenen, maar het 
plaatsen van warmtewerend glas wordt wel overwogen. 
Op dit moment is de planning dat we in oktober overgaan naar het nieuwe park. De Park III commissie 
is nog steeds druk bezig met de overgang en zal voor de inrichting van het paviljoen een aantal opties 
laten zien. 

In verband met de gevolgen van de overgang van de vereniging naar de stichting wordt eerst punt 5 
van de agenda behandeld. 

5. Hernieuwde stemming overgang naar STPO en oprichting TCO 
De overgang van de vereniging naar de stichting is goedgekeurd door de rechtbank en door de 
KNLTB. In verband met onze huidige statuten hebben zowel de notaris als de advocaat geadviseerd 
om de stemming opnieuw te houden, zodat hier achteraf geen leden op terug kunnen komen. Dit 
omdat bij de vorige algemene ledenvergadering de letterlijke tekst van de nieuwe statuten niet bij de 
uitnodiging voor de ALV waren bijgevoegd. 
De letterlijke tekst van de nieuwe statuten Tennisclub Ommen en de nieuwe statuten Stichting Tennis 
Park Ommen zijn minstens vier weken voor de ALV op 4 maart 2008 bij de leden bezorgd in de 
uitnodiging voor deze ALV waarin de statutenwijzigingen en de overgang van de verenigingsvorm 
staan vermeld. 
In stemming worden de volgende punten gebracht: 

1. De verenigingsvorm van de Tennis Club Ommen wordt omgezet in een Stichtingsvorm. 
2. De naam van deze stichting wordt: Stichting Tennis Park Ommen en de statuten worden zoals 

vastgelegd in de uitnodiging voor deze ALV van 4 maart 2008. 

Aanwezige leden: 

(vicevoorzitter), Jurriën Olthof (vicevoorzitter), Jeroen Venema 
(penningmeester), Ronald Hartholt (lid) en Annewies de Haan 
(secretaris) 
28 

2007. 



3. Het oprichten van een nieuwe vereniging met de naam Tennis Club Ommen en met de 
statuten zoals vastgelegd in de uitnodiging voor deze ALV van 4 maart 2008. 

4. Alle leden van de huidige vereniging TCO gaan over in de nieuw te vormen vereniging met 
alle rechten en plichten. 

5. Alle regiementen en afspraken zoals vastgesteld voor de huidige vereniging TCO gaan over 
naar de nieuwe vereniging TCO. 

6. De leden van het huidige bestuur worden tijdelijk zowel lid van het bestuur van STPO als lid 
van de nieuw op te richten TCO. 

Het voorstel wordt ter stemming gebracht en door de vergadering met algehele goedkeuring 
aangenomen, (totaal aantal stemmen 28, waarvan 28 voor). 

4. Uitvoeringsdetails 
Ten aanzien van de inrichting en de uitvoering van het nieuwe paviljoen zijn de bedragen 
gespecificeerd. De benodigde financiële middelden voor de inrichting komen in totaal boven het 
budget waarvoor tijdens de vorige ALV toestemming is gegeven. Eerst wordt er de mogelijkheid 
gegeven om de inrichting van het paviljoen te bekijken. 
Er wordt voorgesteld om het budget voor de inrichting en uitvoering van het paviljoen te verhogen met 
€ 25.000 tot in totaal € 120.000. Het voorstel wordt met algehele goedkeuring van de 
ledenvergadering aangenomen. 

6. Financieel verslag 2007, verslag kascommissie en benoeming kascommissie 
Jeroen Venema geeft een korte uitleg over het financiële verslag van 2007. Hierover zijn geen vragen 
en opmerkingen. 

Peter van der Kooij en Gerrit Steen vormden de kascommissie met als reservelid Niek Hoetjes. De 
kascommissie heeft aangegeven dat de financiële verantwoording in orde was. De kascommissie 
verzoekt de penningmeester Jeroen Venema decharge te verlenen voor het afgelopen jaar. Onder 
applaus gaat de vergadering hiermee akkoord. 

Gerrit Steen heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten en treedt daarom af. In verband met de 
voorgenomen toetreding van Peter van der Kooij tot het bestuur, wordt één nieuw kascommissielid 
gezocht en één reservelid. Theo Boevenbrink en Thea Vosjan melden zich hiervoor aan. De 
samenstelling van de kascommissie voor 2008 is dan ais volgt Niek Hoetjes en Theo Boevenbrink en 
reservelid Thea Vosjan. 

Marianne Hijlkema heeft nieuwe logo's gemaakt voor zowel de vereniging als de op te richten 
stichting. Met goedkeuring van de ledenvergadering gaan we voortaan de logo's met bal gebruiken. 

7. Bedanken oud commissie- en bestuursleden en benoeming nieuw bestuur en voorzitter 
Aftredend de bestuursleden Frans Bouwers, Jurriën Olthof, Jeroen Venema, Ronald Hartholt, 
Annewies de Haan en Sonja van den Bosch. Herkozen worden Frans Bouwers, Jurriën Olthof, Jeroen 
Veneman, Ronald Hartholt en Annewies de Haan. Tevens wordt gekozen als bestuurslid Peter van 
der Kooij. 
Na een terugblik van Ronald Haveman op zijn periode als voorzitter, stelt hij de algemene 
ledenvergadering voor om Frans Bouwers tot voorzitter te benoemen. Met dit voorstel wordt met 
algehele goedkeuring van de vergadering ingestemd. 

Daarna treden Ronald Haveman en Ed Koebrugge af als bestuursleden. 



Frans Bouwers bedankt Henk Koggel voor zijn inzet de afgelopen jaren als 
verenigingscompetitieleider. 
Tevens wordt Ellen Dijk voor haar inzet als penningmeester bedankt, 
Karola Schröder heeft circa 15 jaar diverse vrijwilligers taken verricht waaronder de laatste jaren als 
voorzitter van de jeugdcommissie. 
Tevens worden bedankt Ed Koebrugge en Ronald Haveman, zonder hen hadden we geen bestuur 
gehad de afgelopen jaren. 

Het bestuur benoemt tot bestuursleden van de nog op te richten Stichting: 
Ronald Haveman, voorzitter 
Ed Koebrugge, secretaris 
Henk Wemekamp, technische zaken 
Kees Voorn, adviseur 
Ronald Hartholt, penningmeester 

Functies bestuur vereniging: 
Frans Bouwers, voorzitter 
Jurriën Olthof, vicevoorzitter 
Ronald Hartholt, penningmeester 
Annewies de Haan, secretaris 
Peter van der Kooij, senioren 
Jeroen Venema, algemeen bestuurslid. 

8. Plannen 
Er zal een meerjarenraming worden opgesteld die qua periode gelijk loopt aan die van KNLTB, te 
weten over de periode 2009-2013. Daarnaast is het voor ons nieuw dat we een stichting naast de 
vereniging hebben, waardoor e.e.a. wijzigt. Het huisreglement zal herschreven worden. 
In het najaar zal een ALV gehouden worden, waarin de prognose van de cijfers van 2008 besproken 
worden en een prognose voor 2009. Ook zal dan de contributieaanpassing en de vrijwilligerstaken 
worden behandeld en de activiteitenkalender. 

9. Vrijwilligersbeleid 
TCO heeft te kampen met een achteruitgang van het aantal leden, hierdoor wordt ook het aantal 
beschikbare vrijwilligers minder. Er is een vrijwilligersbeleid opgesteld waarin aangegeven wordt op 
welke wijze vrijwilligers ondersteund zullen worden. Dit vrijwilligersbeleid staat in zijn geheel vermeld 
in TCO-nieuws van februari 2008. 

10. Werving en integratie nieuwe leden 
Een manier van werven van nieuwe leden is het onder de aandacht brengen van TCO, in de meeste 
gevallen komen nieuwe leden via bestaande leden binnen. Een nieuw lid moet zich welkom voelen bij 
TCO, dit betekent dat we met z'n allen nieuwe leden wegwijs moeten maken binnen TCO. Een nadere 
uitleg hiervan is ook te vinden in het TCO-nieuws van februari 2008. Het voorstel om in verband met 
het jubileumjaar nieuwe leden geen entreegeld te laten betalen in 2008 wordt aangenomen. 
De bedoeling is om in 2 tot 3 jaar op het juiste contributieniveau te komen. Het blijkt dat wanneer er 
weinig vrijwilligerstaken door de leden uitgevoerd worden en er daardoor professionele hulp 
ingeschakeld moet worden, de contributie met het huidige aantal leden forst stijgt. De noodzaak voor 



meer leden zit dus zowel in het aantal leden, hierdoor zal de contributie lager zijn dan bij minder 
leden, als in het aantal actieve leden binnen de vereniging die de diverse taken oppakken. 

Kees Voorn merkt op dat elk lid actief binnen de vereniging dient te zijn, om tegen de huidige kosten 
te kunnen blijven tennissen en om alle vrijwilligerstaken uitgevoerd te krijgen. 

Gerrit Steen geeft als tip mee om een flyer over TCO op te stellen, waar diverse informatie op staat 
die aan potentiële nieuwe leden gegeven kunnen worden door bestaande leden. 

Ronald Haveman geeft aan dat de website geactualiseerd dient te worden, een potentieel lid kon er 
niet voldoende informatie op vinden. 

Theo Boevenbrink vraagt waarom er veel jeugd weg gaat. Dit komt vooral dat de jeugd die gaat 
studeren ook daar gaat tennissen. Theo draagt aan dat het net als bij de voetbal wellicht interessant is 
om open dagen te verzorgen en voor nieuwe leden een 'pakket' met lidmaatschap en lessen aan te 
bieden. 

Over een aantal weken horen we wanneer de opleverdatum van het sportpark is. De grote officiële 
opening van het gehele sportpark zal in het voorjaar van 2009 plaats vinden. 

11. Benoeming leden commissies en leden stichting in oprichting 
Gezocht worden nog: leden redactiecommissie, leden voor de jeugdcommissie, leden voor de 
technische commissie en leden die de tossavond willen begeleiden. 
Binnenkort heeft het bestuur een gesprek met Akke Menno Horsman en met Auke Jelle Horsman, 
deze 2 leden hebben aangegeven de sponsorcommissie te willen vormen. 

12. Jubileum 
Voor het jubileumfeest zal er binnenkort een overleg plaatsvinden. 

13. Begroting 2008 
Er wordt een klein verlies begroot in 2008, dit wordt veroorzaakt door minder leden. Er zijn geen 
opmerkingen. 

14. Wvttk 
Theo Boevenbrink vraagt wie nu in de kascommissie zit: dit zijn Niek Hoetjes en Theo Boevenbrink en 
reserve is Thea Vosjan 

15. Sluiting 
Frans Bouwers sluit de vergadering. 



Geachte heer Haveman, 

Naar aanleiding van de e-mail die wij op 4 oktober 2007 ontvingen met betrekking tot de statuten van 
Stichting Tennispark Ommen en Tennisclub Ommen, berichten wij u als volgt. 

Het bestuur van de KNLTB heeft geen bezwaar tegen de door u voorgestelde statuten van de stich
ting STPO en de vereniging TCO. Graag ontvangen wij na het passeren van de akte een afschrift van 
de statuten. 

Met vriendelijke groet, 

KNLTB 
afdeling juridische zaken 
mr. E. van den Oever 



Belastingdienst Randmeren/kantoor Zwolle 

ZWOLLE 

Telefoon 0800 - 0543 

> Postbus 10014 8000 GA ZWOLLE Telefax (000) 000 00 00 

OB/OVB 

Doorklesnummer (038) 456 87 26 

Notaris Mr. B. Spruijt 
Postbus 75 
7730 AB OMMEN 

Datum 

16 februari 2007 

Uw kenmerk 
20060674 

Kenmerk 

OVB07-091 
Betreft 

Tennisclub Ommen 

Geachte heer Spruijt, 

Ik heb uw brief van 5 februari 2007 inzake de vereniging Tennis Club Ommen ontvangen. Men is 
voornemens de vereniging om te zetten in een stichting (Stichting Tennispark Ommen). 

Op grond van de resolutie van 27 december 1988, nr. IB88-1084 punt 4c verleen ik hierbij 
kwijtschelding van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van onroerende zaken door de stichting 
T.P.O, Bij de omzetting mogen commerciële factoren geen rol spelen en er mogen aan de leden van de 
vereniging geen uitkeringen in verband met de omzetting worden gedaan. 

De kwijtschelding voor zover op grond van het verschuldigd-zijn van het niet-geheven bedrag 
aanspraak op vermindering van belasting ingevolge artikel 13 WBR is of mocht worden gemaakt. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Belastingdienst/Randmeren/kantoor Zwolle 
deiospecteur 

/ namens deze 

/!1 

In uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden 
Bezoekadres 

Burgemeester Drijbersingel 27 

ZWOLLE 


