
 
 
 

Verslag van de 71e Algemene Leden Vergadering DVH  
 
Datum : 29 januari 2019 
Tijd : 20.00 – 22.00 uur 
Locatie : DVH Clubhuis 
 

- Voorzitter: Marc Heijer 
- Penningmeester: Patrick Wout, Don Kuyten 
- Secretaris: Frank van Gelder  

 
Agenda  

1. Opening en vaststelling quorum 
2. Ingekomen stukken 
3. Mededelingen 
4. Vaststellen notulen ALV 1 maart 2018 
5. Financieel jaarverslag / toelichting op balans en Verlies & winstrekening 
6. Verslag Financiële Commissie 
7. Decharge bestuur 
8. Verkiezing Financiële Commissie 
9. Aftredende commissieleden 
10. Aftredende bestuursleden  
11. Verkiezing bestuursleden 

 
PAUZE 
 

12. Vaststelling contributie 2019 
13. Begroting 2019 
14. Update extra drainage baan 6 en 7 
15. Update barcommissie  
16. Royeren leden 
17. Rondvraag 
18. Sluiting 

 
1. Opening en vaststellen quorum  

De voorzitter opent namens het bestuur om 20.02 uur De 71e Algemene Leden Vergadering en heet 
de 51 officieel aanwezige leden in het algemeen en de ereleden Jos Kok, Els Willemse en Wim Blaas in 
het bijzonder van harte welkom. Het quorum om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, is behaald.  
 
De voorzitter vraagt de vergadering een moment van stilte in acht te nemen voor de (oud)leden die 
ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen: Corrie van den Heuvel, Jolanda Kiel, Wim Mols en Cees 
Polderman. 
 

2. Ingekomen stukken  
Er zijn geen ingekomen stukken te behandelen.  



 
 

3. Mededelingen  
Het bestuur heeft voor de ALV 7 officiële afmeldingen mogen ontvangen voor deze vergadering.  
 

4. Vaststellen notulen ALV 1 maart 2018 
De notulen van de ALV van 1 maart 2018 worden ongewijzigd door de ALV goedgekeurd. 
De voorzitter biedt de aanwezige leden excuses aan voor het feit dat stukken door een technische 
onvolkomenheid pas erg laat op de website zijn geplaatst.  
 

5. Financieel jaarverslag / toelichting op balans en Verlies & winstrekening 2018 
De voorzitter introduceert de penningmeesters Don Kuyten en Patrick Wout die gezamenlijk de 
financiële bescheiden van DVH hebben beheerd.  
De penningmeester doet verslag over het (boek)jaar 2018 aan de hand van de posten zoals deze in de 
balans en verlies- en eindafrekening zijn opgenomen. Er volgt een toelichting over de winst- en 
verliesrekening ten opzichte van de begroting, de balans 2018 en het cashflowoverzicht.  
In de w/v rekening valt de stijging in de contributie op. Deze is deels veroorzaakt door een stijging van 
het aantal leden, maar zeer zeker ook door een verschuiving in het ledenbestand: afgelopen jaar waren 
er verhoudingsgewijs meer seniorleden onder het totaal van 753 leden. 
De sponsorinkomsten zijn lager uitgevallen door een aantal afgelopen contracten en een faillissement. 
Ook de inkomsten van de evenementen lagen, maar daar zijn er ook minder van georganiseerd.  
De totale inkomsten zijn € 2.000,00 hoger dan begroot. 
 
De kosten van onderhoud park en clubhuis zijn wat hoger door een aantal incidentele kosten, zoals 
onderhoud aan het hek van baan 8 en het dak van de werkplaats. Verder zijn er weinig verschillen te 
melden. De exploitatiekosten kosten bar van zijn erg positief ten opzichte van budget. Er is sprake van 
een plus van € 5.200,00 door besparingen op de inkoop van de maaltijden en minder inhuur voor 
bardiensten. 
Onder de bedrijfskosten zijn de afschrijvingskosten van de vaste activa hoger door de afgeronde 
verbouwing. De reserveringen zijn min of meer gelijk. 
Onder de buitengewone lasten staat een hoge last van ruim € 9.000,00. Deze bestaat uit een baat van 
€ 600,00 voor een jeugdsubsidie en een last van ruim € 10.000,00 voor kosten in verband met de 
juridische afwikkeling van de nieuwe huurovereenkomst KPVN. Deze kosten worden in een keer ten 
laste van het resultaat gebracht. Dit leidt uiteindelijk tot een negatief resultaat van € 8.000,00. 
 
De heer Spit vraagt waarom de juridische kosten niet zijn geactiveerd. Dat was namelijk de insteek van 
het vorige bestuur.  
De penningmeester antwoordt dat na afstemming met de Financiële Commissie is besloten de kosten 
ten laste van het resultaat te boeken. 
 
De penningmeester vervolgt met een toelichting op de balans. Nieuw is dat de vlottende activa dit jaar 
ook op de balans staan. De vaste activa worden gedomineerd door de verbouwing. Het banksaldo is 
met € 12.000,00 toegenomen.  
Onder het eigen vermogen zien we een plus in de vaste activa, maar dit gaat ten koste van de 
reserveringen. De nog te ontvangen facturen betreft een bonus die DVH nog van Heineken krijgt. 
Onderaan de balans komt het verlies van € 8.000 terug. 
 
Het cashflowoverzicht klopt niet helemaal, hier zullen de penningmeesters nog naar kijken, maar het 
saldo van de liquide middelen klopt. Het doel is ieder jaar € 40.000,00 extra te genereren. Vorig jaar 
was er een daling die door de verbouwing veroorzaakt, nu gaan we weer omhoog om te reserveren 
voor een toekomstige renovatie van de banen. 
 



Er zijn verder geen vragen over de financiële stukken waarna de voorzitter de penningmeesters dankt 
voor hun werk en de toelichting. 
 

6. Verslag financiële commissie 
De voorzitter nodigt de heer Hagel uit om namens de Financiële Commissie (bestaande uit mevrouw 
Martine Korthals en de heren Peter Hogerwerf en Edward Hagel) verslag te doen van hun 
werkzaamheden.  
De heer Hagel meldt dat de Financiële Commissie (FC) op 21 januari 2019 de financiële administratie 
in het bijzijn van de penningmeesters gecontroleerd heeft. De FC heeft geconcludeerd dat de financiële 
huishouding in 2018 degelijk en transparant is gevoerd. De verschillen tussen gerealiseerde uitgaven 
en inkomsten ten opzichte van de begroting zijn goed verklaarbaar. Via steekproeven is een aantal 
facturen beoordeeld en akkoord bevonden. De marge op de bar is significant toegenomen, 
complimenten daarvoor. De incidentele last van 10.000 is al besproken. De tienjaarsprognose ziet er 
goed uit. De FC adviseert de ALV om de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te 
verlenen voor het gevoerde financiële beleid van 2018. 
 

7. Decharge bestuur  
De voorzitter vraagt de leden om het bestuur decharge te verlenen. Dit  voorstel wordt met algemene 
stemmen aanvaard. 
 

8. Verkiezing Financiële Commissie 
De drie leden van de Financiële Commissie willen alle drie nog een jaar door.  
 
Mevrouw Vonk vraagt of het niet gebruikelijk is dat er ieder jaar een nieuw lid in de FC komt. 
De voorzitter antwoordt dat dit niet verplicht is.  
 
De aanwezige leden stemmen unaniem in met de herbenoeming van de leden van de FC.  
 

9. Aftredende commissieleden 
Er treden dit jaar 12 actieve leden af uit de diverse commissies. De voorzitter bedankt hen voor de 
inzet voor DVH en biedt de aanwezige commissieleden als dank een flesje wijn aan.  
 

10. Aftredende bestuursleden  
De voorzitter informeert de aanwezigen dat in aanvulling op de agenda nog een bestuurslid heeft 
besloten af te treden. De heer Dijkman treedt af, maar is herkiesbaar. De heren Orlemans (voorzitter 
Activiteitencommissie) en Siemers (voorzitter Barcommissie) treden af en zijn niet herkiesbaar.  
 

11. Verkiezing bestuursleden  
Het bestuur stelt voor om in de ontstane vacatures bestuurslid Trainingszaken en voorzitter 
Activiteitencommissie de volgende personen te benoemen: 
 

- Bestuurslid Trainingszaken   - Ted Dijkman  
- Voorzitter Activiteitencommmissie  - Esther Bos 
- Voorzitter Barcommissie   - vacature  

 
Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter Barcommissie. In de tussentijd zal heer Kok de 
bestuursvergaderingen bijwonen vanuit de Barcommissie. Vrijwilligers voor deze positie worden 
gevraagd zich te melden bij het bestuur.  
 
De voorzitter memoreert dat het bijzonder jammer is dat de heer Siemers het bestuur na een jaar 
verlaat, zeker gezien alles wat hij het afgelopen jaar met zijn commissie heeft bereikt. Gelukkig zal hij 
in 2019 nog actief blijven in de Barcommissie. 



 
Met algemene stemmen worden de voorgestelde bestuursleden benoemd.  
 

12. Vaststelling contributie 2019 
De begroting geeft geen aanleiding om de contributie te verhogen. Het voorstel om de contributie 
2019 ongewijzigd te laten ten opzichte van 2018 wordt met algemene stemmen aangenomen. De 
contributie 2019 is daarmee als volgt vastgesteld: 
 
 

➢ Senioren  : € 189,50 
➢ Studenten  : € 164,50 
➢ Junioren  : € 108,00 
➢ Junioren < 10 jaar : €   56,50 
➢ Donateurs  : €   30,00 

 
De heer Zwart vraagt het bestuur om een veteranentarief in overweging te nemen.  
De voorzitter antwoordt dat dit voorstel niet ter stemming kan worden gebracht, omdat het niet op 
de agenda staat. Hij zegt toe dat het bestuur het voorstel in overweging zal nemen, maar kan geen 
toezeggingen doen dat het voorstel volgend jaar in stemming wordt gebracht.  
 

13. Begroting 2019 
De penningmeester licht de begroting toe. Ten opzichte van 2018 zijn er weinig verschillen te 
verwachten. De contributie-inkomsten zijn voorzichtig begroot. In de kosten zijn weinig verschillen te 
verwachten. Qua exploitatie van de bar hopen we dat wij in 2019 weer zo’n mooi jaar hebben qua 
marge. De verwachting is dat er een stijging optreedt in kosten van gas, water en elektra. Ook zijn er 
hogere afschrijvingen te verwachten door activering. De penningmeester spreekt de hoop uit dat de 
reserveringen nog gaan toenemen. 
De voorzitter dankt de penningmeester voor de toelichting en geeft de aanwezigen de gelegenheid 
vragen te stellen over de begroting. Daar wordt geen gebruik van gemaakt.  
 

14. Update extra drainage baan 6 en 7 
De voorzitter introduceert dit punt. Vorig jaar is extra drainage aangelegd op baan 7 en heeft de ALV 
ingestemd met het voorstel om deze winter soortgelijke drainage op baan 6 aan te leggen als de extra 
drainage op 7 voor fors betere waterafvoer zou zorgen. Vervolgens geeft hij het woord aan de heer 
Krabbendam voor een verdere toelichting.  
De heer Krabbendam legt uit dat het resultaat van de extra drainage op baan 7 is tegengevallen. De 
PCC heeft samen met de heer Bakker gekeken naar de oorzaken. Ook de groundsman en de heer Everts 
zijn bij deze analyse betrokken. Zo is onder meer de oude drainage doorgespoeld en de nieuwe (bij 
baan 7) ook. Echter, dit bleek weinig soelaas te bieden. Vervolgens is een stuk gravel weggehaald en is 
een emmer water geloosd rechtstreeks op de lava laag. Dan loopt het water wel heel snel door. De 
voorlopige conclusie is daarmee dat vervetting van de toplaag van de banen het probleem is en dat dit 
lastig met extra drainage te verhelpen is. De banen worden met slootwater beregend, de vervetting 
wordt veroorzaakt door in het slootwater aanwezige organismen. Het alternatief is om over te stappen 
naar beregening met leidingwater zoals ook bij de andere Amstelveense verenigingen gebeurt. 
Leidingwater is duurder, aan de andere kant wordt op het gebruik van waterstofperoxide bespaard: 
de waterstofperoxide wordt gebruikt om vervetting van de banen te verminderen. 
Het ombouwen van de pomp naar leidingwater kost nagenoeg evenveel als het leggen van extra 
drainage. Het voorstel is om deze ombouw voor 1 april te realiseren. De vergadering stemt met applaus 
in met dit voorstel.  
De heer Krabbendam geeft de vergadering tot slot mee dat de veranderende weersomstandigheden 
uiteraard ook een rol blijven spelen. De mate van extreem weer met enorme buien kan er alsnog toe 



leiden dat de banen onbespeelbaar raken. De komende jaren zal nader gekeken worden naar de staat 
van de banen en de mogelijkheden van een baanrenovatie.  
 

15. Update barcommissie  
De voorzitter informeert de vergadering dat de barcommissie het afgelopen jaar veel initiatieven heeft 
genomen om de club vooruit te helpen. De heer Siemers zal deze namens de commissie toelichten.  
De heer Siemers legt uit dat uit de evaluatie van afgelopen seizoen is gebleken dat de nadruk ligt op 
de zaterdagcompetitie. De spelers op zondag voelen zich terecht wel eens achtergesteld. De 
barcommissie zal komend seizoen op zondag dezelfde kwaliteit gaan leveren als op de zaterdag qua 
broodjes en dergelijke om aan dit bezwaar tegemoet te komen. 
Ook is uitgebreid gekeken naar vervanging van de koffiemachine. De huidige loopt op zijn eind. Er zal  
naar een betere kwaliteit (met ‘fresh brew’) worden gestreefd. Er zijn verschillende mogelijkheden, 
zoals koop, lease en een all-in concept. Binnenkort zal het bestuur samen met een delegatie van de 
barcommissie de knoop doorhakken. Het streven is voor 1 april de nieuwe koffie te kunnen schenken.  
DVH is geconfronteerd met de BTW-verhoging. Uiteraard wil het bestuur het sterke punt van DVH, 
namelijk de lage prijzen, zoveel mogelijk handhaven. De club ontkomt er echter niet aan om de prijs 
van een aantal producten met 5 cent te laten stijgen om de BTW-verhoging te dragen.  
Momenteel werkt de club met zeven leveranciers en wordt een onderzoek gedaan om terug te gaan 
naar één leverancier, de keuze daaromtrent moet nog worden gemaakt. Daarmee kunnen 
kwantumkortingen worden behaald. Als die beslissing valt, dan heeft dat veel consequenties voor de 
barcommissie, omdat alle inkopen dan via die leverancier (de Makro of de Sligro) zullen moeten lopen 
om de bepaalde minimale omzet te halen. Dat betekent dat de commissie niet meer even langs een 
de huidige leveranciers kan rijden die dicht in de buurt zitten.  
Mevrouw Van der Laan vraagt of de keuze voor één leverancier ook betekent dat voor toernooien of 
koken centraal moet worden ingekocht.  
De heer Siemers bevestigt dit, omdat alleen dan de beoogde kwantumkorting kan worden behaald. 
Mevrouw Oidtmann informeert of centrale inkoop niet ten koste zal gaan van huidige sponsoren.  
De heer Siemers licht toe dat in een van de sponsorovereenkomst ook een afname van producten is 
opgenomen, maar hij heeft niet het gevoel dat DVH hiermee sponsors wegjaagt. 
Mevrouw Korthals brengt in dat in het verleden ook is gekeken naar centrale inkoop, maar dat dit bij 
de Makro erop stukliep dat zij geen sleutelbeheer hadden. 
De heer Siemers legt uit dat de Makro inmiddels ook sleutelbeheer heeft net als de Sligro. Dat is voor 
de barcommissie ook een must.  
De heer Zwart informeert of alleen bestellingen bij de Sligro tellen voor de omzet of ook inkopen die 
in de Sligro zelf worden gehaald. 
De Siemers legt uit dat alle inkopen, mits gedaan met een DVH-pas ook bijdragen aan de omzet. 
De heer Strasters informeert of het niet zou lonen om gezamenlijk in te kopen met DVH honk- en 
softbal.  
De heer Siemers geeft aan dat zij werken met Hanos, dat maakt gezamenlijke inkoop lastig. DVH heeft 
zich afgelopen jaar wel aangesloten bij een kortingsinitiatief waarbij korting wordt behaald als met een 
aantal producten een bepaalde omzet wordt behaald.  
De heer Zwart wil ook weten of de oude koffiemachine nog kan worden verkocht. 
De heer Siemers antwoordt dat deze geen waarde meer heeft, behalve wellicht wanneer een nieuw 
apparaat bij Selecta wordt aangeschaft. Desgevraagd geeft hij ook aan dat het de bedoeling is afscheid 
te nemen van de roodwitte plastic koffiekopjes. Porselein is een optie, maar hieraan kleven ook 
nadelen. De kopjes moeten dan warm gehouden kunnen worden en bovendien vergt dit meer afwas. 
Ook andere alternatieven worden onderzocht.  
Na deze uitgebreide toelichting bedankt de voorzitter de heer Siemers niet alleen daarvoor maar ook 
voor zijn bijdrage in het bestuur in het afgelopen jaar. Als dank overhandigt hij hem een flesje wijn.  
 
 
 



16. Royeren leden 
De voorzitter meldt dat iedereen zich afgelopen jaar aan de regels heeft gehouden, waardoor het niet 
nodig is leden te royeren. Wat betreft de regels merkt het bestuur dat de overheid steeds meer regels 
stelt waaraan de vereniging zich moet houden. Het is lastig de leden daarvan te doordringen. Het is 
juist daarom te waarderen dat velen zelfstandig de regels naleven.  
 

17. Rondvraag  
De heer Visser vraagt hoeveel leden afgelopen jaar hebben opgezegd.  
De voorzitter antwoordt dat we vorig jaar begonnen met 740 leden en nu zijn gezakt naar 660, maar 
inmiddels hebben zich ook al weer 20 nieuwe leden aangemeld. Op 17 maart zal de jaarlijkse open dag 
worden gehouden om zoveel mogelijk nieuwe tennissers binnen te halen bij gezelligste vereniging van 
Amstelveen en omstreken. Ook het schooltennis wordt weer geïnitieerd. Het streven is volgend jaar 
weer op 750 leden te komen.  
De heer Strasters informeert of donateurs niet meer worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie? 
De voorzitter antwoordt dat dat niet de bedoeling is. Het bestuur zal nagaan waar dit is misgegaan.  
De heer Zwart is teleurgesteld dat de inkomsten uit sponsoring teruglopen. Hij informeert welke 
maatregelen het bestuur gaat nemen om het tij te keren. Ook vraagt hij zich af of het verhuren van 
banen geen optie is nu het aantal leden terugloopt.  
De voorzitter beaamt dat de bijdrage van sponsoren achteruit is gegaan. Er is al twee jaar sprake van 
een dalende tendens. Het bestuur heeft een aantal mensen benaderd om de post sponsorzaken op te 
pakken, maar het is nog niet gelukt daar iemand voor te vinden. De aanwezigen wordt gevraagd om 
mee te denken en het bestuur te informeren over mogelijke belangstellenden voor deze post.  
Wat betreft de verhuur van banen vraagt mevrouw Korthals om een sponsorlidmaatschap in 
overweging te nemen waarbinnen bedrijven vier pasjes kunnen aanschaffen, zodat verschillende 
werknemers kunnen komen tennissen.  
De heer De Heer is geen voorstander van verhuur van de banen of bedrijfslidmaatschappen, omdat dit 
ten koste gaat van de speelmogelijkheden van de eigen leden. Zeker in de avonduren is daar in zijn 
ogen geen ruimte voor. 
De voorzitter antwoordt dat de club niet gerechtigd is om op commerciële basis banen te verhuren. 
Wel wordt gefaciliteerd dat KLM-gerelateerde evenementen kunnen plaatsvinden gezien onze historie 
met de KLM. Duidelijk is dat dergelijke evenementen niet ten koste mogen gaan van de eigen leden.  
Mevrouw Oidtmann geeft aan de website niet gebruiksvriendelijk te vinden en informeert of daar iets 
aan kan worden gedaan.  
De voorzitter antwoordt dat er vorig jaar een nieuwe website is geïnstalleerd, omdat de oude website 
verouderd was. Gelet op kosten van een nieuwe site is weer gekozen voor KNLTB-versie. Deze heeft 
nog een aantal kinderziektes, maar de hoop is dat de KNLTB snel met verbeteringen komt.  
De heer Krabbendam meldt het bestuur het abonnement op Fox Sports heeft opgezegd. De reden is 
dat DVH werd verplicht om over te stappen naar een zakelijk abonnement. De kosten daarvan, 120 
euro per maand, acht bestuur voor de club te hoog gezien het feit dat we er tijdens de wintersluiting 
geen gebruik van maken. De consequentie is dat geen programma’s via Fox Sports bekeken mogen 
worden, ook niet via een gestreamed persoonlijk abonnement. De verwachting is dat we komend 
seizoen zeker gecontroleerd gaan worden. Bij een overtreding kan de club een hoge boete tegemoet 
zien. De leden wordt gevraagd anderen erop aan te spreken als zij constateren dat iemand kijkt naar 
een wedstrijd via Fox. Helaas biedt Fox niet de mogelijkheid om een losse wedstrijd te kopen.  
Desgevraagd meldt de heer Krabbendam dat het gebruik van Spotify wel is toegestaan op de club. 
 

18. Sluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen namens het bestuur  voor hun komst inbreng en wijst eenieder 
op de jaarlijkse open dag op zondag 17 maart. Uiteraard wordt getracht de banen zo snel mogelijk in 
maart bespeelbaar te krijgen. De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
 


