
Notulen 53e Algemene Ledenvergadering  
Datum: 2 april 2019 
Aanwezig: 25 leden (inclusief 4 bestuursleden) 
Afwezig met kennisgeving: Riek Nauta, Yonka Slagter, Anneke de Jonge (erelid), Christien 
Oosterhagen, Yvonne Muizelaar 
Bestuur: Tim Berger (voorzitter), Vanessa Focke (secretaris), Monique Heidstra 
(penningmeester), Ton van Hooijdonk 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
De secretaris noemt wie zich met kennisgeving heeft afgemeld. 
 

2. Vaststellen verslag ingelaste ALV van 26 september 2018 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen omtrent de notulen. De notulen worden 
onveranderd goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de notulist.  
 

3. Agenda vaststelling 
De ALV heeft geen aanvullende punten voor op de agenda. 
 

4. Van de bestuurstafel 
Koen (vanavond niet aanwezig) is uit het bestuur getreden. Hij is gestopt met 
tennissen en inmiddels geen lid meer van onze vereniging.  
Vanessa treedt na 4 jaar uit het bestuur. We zijn haar enorm dankbaar voor haar 
inzet en alles wat ze voor de club heeft betekend. 
 

5. Bestuursverslag 
We hebben een relatief stabiel jaar achter de rug. Er wordt veel getennist en 
getraind. Dat blijkt ook uit het aantal competitieteams vorig jaar: maar liefst 53 
teams. Met dank aan Bertil en Kees voor de goede organisatie rondom de voorjaars- 
en najaarscompetitie. 
 
Met de nog actieve commissies is gesproken en/of zijn er verslagen ontvangen. Dit 
betreft de Technische Commissie, de G-tennis commissie en de Kantinecommissie. 
 
Eind vorig jaar had Ten Woude 643 leden. 
Het afgelopen jaar is het aantrekken van de allerjongste jeugd wat moeilijker 
geworden. De afgelopen periode hebben we daarin veel gedaan op het gebied van 
schooltennis. De iets oudere jeugd is qua aantallen goed vertegenwoordigd. 
Ledenaantal loopt licht terug. In verhouding tot andere teams in Nederland doen we 
het echter nog steeds erg goed. Met Maak Kennis Met Tennis proberen we het 
ledenaantal weer een nieuwe impuls te geven. 
 

6. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 
De voorzitter licht enkele punten uit de jaarrekening toe. Een aandachtspunt is de 
exploitatie van de ballonhal en de relatief grote voorziening voor ‘Onderhoud 
gebouw en verlichting’.  Enkele aspecten hangen met deze posten samen: 



Uit een energiescan op het park zijn enkele besparingstips gekomen (zoals het 
werken met een warmtepomp (temeer daar de cv kapot is) en terwijl we met deze 
ronde bezig waren kwam ook de onjuiste meterstand naar boven (de juiste standen 
zijn doorgegeven, maar door NUON niet goed verwerkt). Voor het verschil in de 
jaarrekening van NUON is een voorziening opgenomen, omdat we er zeker van 
kunnen zijn dat we linksom of rechtsom het bedrag alsnog moeten betalen. 
Albert Kuipers doet de suggestie om NUON te vragen het verschil te sponsoren. 
Mogelijk staan ze hier niet onwelwillend tegenover. 
Voorts is de afspraak met Tennisschool Heerenveen dat zij tot en met winter 2019 les 
geven in de ballonhal. De waarde van de ballonhal wordt over de resterende periode 
verdeelt en afgeschreven. In 2020 komen we dan uit op € 0,00. 
 
Toelichting op de begroting 2019: 
De meeste bedragen zijn op een gebruikelijk niveau. Aandachtpunt is padel en de 
invloed daarvan op de begroting. Dit komt aan de orde bij punt 11. 
 

7. Verslag kascommissie 
Jan Heijink neemt het woord. Jan geeft aan een keurige administratie te hebben 
aangetroffen en adviseert de ALV om de penningmeester decharge te verlenen, 
hetgeen ook gebeurt. Monique wordt hartelijk bedankt! Ook de kascommissie wordt 
bedankt voor haar werkzaamheden. 
 

8. Benoeming kascommissie 
Onder goedkeuring van de ALV, stemmen Bertil Kuipers en Jan Heijink ermee in om 
ook volgend jaar de kascommissie vertegenwoordigen. 
 

9. Vrijwilligersbeleid 
Commissies zijn al geruime tijd onvoldoende vertegenwoordigd of bestaan helemaal 
niet meer. En met het vertrek van Koen en Vanessa uit het bestuur, blijven er slechts 
drie zittende bestuursleden over. Dit is een onwerkbare situatie. Tim licht toe dat we 
– om ook in de toekomst tennis op niveau te kunnen blijven aanbieden – overwegen 
een verplichting aan te brengen in het vrijwilligersbeleid. In welke vorm is nog niet 
concreet. We vragen de ALV om input. 
Albert Kuipers stelt voor een overzicht van taken te maken met uren waar mensen 
op in kunnen schrijven. Doet men geen vrijwilligerswerk, dan afkopen met € 50,00. 
Joop Simmers pleit ervoor het bestuur wat op afstand te zetten en draagvlak te 
creëren onder de leden door een gevarieerde groep / commissie samen te stellen en 
met een voorstel te komen. Hierbij geeft Bert Rijpkema aan dat het dan verstandig is 
om ook Isa en Fenna hierin aan te laten haken. Zij hebben voor school een onderzoek 
gedaan bij ons. Bertil Kuipers vraagt of het onderzoek van Isa en Fenna openbaar is. 
Tim zal dit met de dames afstemmen. 
Douwe de Jager stelt voor om meer vrijwilligersactiviteiten op zaterdag te doen of – 
vergelijkbaar met Albert – klussen te formuleren waar je op in kunt schrijven; 
verspreid dit in groepsapps waar je deel van uitmaakt. 
Vanuit de sociale sfeer hebben we al eens iets geprobeerd met statushouders, met 
name op het gebied van parkonderhoud (meelopen met Jan Vermeulen). Dit ging 
prima. 



 
Vooral op de volgende gebieden ontbreekt het aan vrijwilligers: Communicatie, 
Sponsoring, Jeugd en Activiteiten. 
 

10. Vrijwilligers van het jaar 2018: Kees Thomasson en Bertil Kuipers 
Kees en Bertil – beiden actief in de Technische Commissie – worden benoemd tot 
Vrijwilliger van het jaar 2018 en krijgen een mooie bos bloemen overhandigd als 
dank voor al het werk dat zij verzetten. Al enkele jaren zorgen beide heren ervoor dat 
de voor- en najaarscompetitie op Ten Woude bijzonder goed verloopt. Samen met 
Marijke Aandeweg en Christa Sangers vormen ze een fantastisch team dat ervoor 
zorgt dat jeugd- en volwassen leden competitie kunnen spelen op Ten Woude. 
 

11. Padel op HTV Ten Woude 
In de vorige ingelaste ALV (26 september 2018) heeft Tim verteld dat hij in contact is 
gekomen met Rutger Haven, een enthousiaste padel speler die zelf padelles wil 
geven en een locatie zoekt om dit te realiseren. Sindsdien zijn er diverse gesprekken 
geweest en krijgt padel op Ten Woude steeds meer vorm.  
Er komen twee banen in elkaars verlengde tussen de 4 kunstgrasbanen. De ruimte 
daarvoor is net niet genoeg. We kopen een stukje (100m2) grond van de gemeente 
om de banen te kunnen realiseren. De tafeltennisbaan gaat naar een andere plek, de 
oefenkooi verdwijnt. De banen worden geëxploiteerd door Rutger. Hij financiert de 
aanleg. De revenuen uit lessen gaan dan ook naar hem. Wij verhuren de grond. Op 
dit moment worden de benodigde vergunningen geregeld, zoals een 
omgevingsvergunning. Er ligt een concept samenwerkingsovereenkomst klaar die 
nog getekend moet worden. 
 
Voor onze leden zijn we het volgende overeengekomen met Rutger: 
Leden van Ten Woude hebben recht op 2 gratis padel lessen. In daluren krijgen leden 
20% korting op de baanhuur. 
 
Siebe Homminga vraagt of de padelspelers gebruik mogen maken van onze 
faciliteiten zoals de kleedkamers en het clubhuis. Dit mogen ze. 
Albert Kuipers vraagt in hoeverre we een commerciële, juridisch juiste overeenkomst 
hebben opgesteld. Tim licht toe dat het een een officieel contract is. Een jurist (lid 
van Ten Woude) heeft de overeenkomst bekeken en ons geholpen met de juiste 
invulling ervan. 
Joop Simmers vraagt waarom er uit compliance oogpunt geen document met 
financiële onderbouwing is voorgelegd aan de ALV. Tim licht toe dat hij van de vorige 
ALV het vertrouwen heeft gekregen om de gesprekken met Rutger Haven aan te gaan 
en padel verder vorm te geven, mits dit geen grote financiële consequenties voor Ten 
Woude zou hebben. Tim heeft niet het gevoel gekregen van de ALV dat hij deze 
vrijheid niet had. 
Albert Kuipers merkt terstond op dat hij juist blij is met deze ontwikkeling. Gezien de 
relatief lage investering en looptijd van het contract, plus de opbrengsten die het met 
zich meebrengt, is de komst van Padel op Ten Woude een goede investering! 
Hoite Spijkstra vult aan dat hij vindt dat het bestuur op zeker niveau ook 
handelingsbevoegd moet blijven om zaken te kunnen regelen. 



 
Siebe Homminga pleit ervoor om zo snel mogelijk de leden te informeren over de 
ontwikkelingen rondom padel. De ALV steunt Siebe hierin. Tim geeft aan dat deze 
communicatie nog niet concreet gemaakt kan worden omdat het proces nog niet is 
afgerond. We kunnen alleen verwachtingen schetsen en nog geen zekerheden 
afgeven. 
 
De ALV geeft toestemming om de plannen voor padel verder uit te werken. 
 

12. Rondvraag 
Bert Rijpkema vraagt wat de stand van zaken is rondom rolstoeltennis. Ton van 
Hooijdonk licht toe: er is een groepje van 5 rollers, maar door het winterseizoen ligt 
dit momenteel wat stil. Ze spelen op dit moment in de rackethal. Vanaf eind mei is de 
verwachting dat ze bij ons op het park komen tennissen. 
 
Jan de Kroon vraagt naar de stand van zaken rondom winterharde banen. Tim licht 
toe dat we in de herfst van 2020 hiermee aan de slag moeten, omdat dan de 
ballonhal niet meer wordt opgebouwd. Onderzoek naar winterharde banen is vorig 
jaar gedaan, waarbij er voorlopige conclusies zijn getrokken. Dit onderzoek moet 
geactualiseerd worden. 
 
Douwe de Jager merkt op dat er overlap heeft plaatsgevonden bij het afbreken van 
de ballonhal, nog geen speelklare gravelbanen en schooltennis op kunstgras. Er 
waren geen vrije banen voor leden en dat viel niet bij iedereen in goede aarde. 
Misschien kan hier een volgend jaar rekening mee worden gehouden. 
Daarnaast geeft hij aan dat hij wil dat het hok van Jan Vermeulen wordt opgeruimd. 
Hij heeft hier Jan ook op aangesproken. Douwe wil er graag bij helpen. Ton en Tim 
nemen dit op met Jan. 
 
Hoite Spijkstra geeft aan dat de gemeente 12% dekking afgeeft aan omliggende 
sportverenigingen ten aanzien van de kosten. Hij verwijst naar een 
onderzoeksrapport van 2005. Tim geeft aan dat hij de huidige sportnota gaat 
opvragen bij de gemeente en zal zorgen dat dit rechtgetrokken wordt indien er 
inderdaad sprake is van een kloof, danwel een verschil in behandeling van 
verschillende buitensporten. 
 
Kees Thomasson merkt op dat de graafwerkzaamheden voor de padelbanen 
plaatsvinden tijdens de competitie. Tim geeft aan dat deze werkzaamheden overdag 
plaatsvinden. Kunstgrasbanen kunnen gewoon gebruikt worden. Kees pleit voor het 
netjes achterlaten van het park na een werkdag. 
 
Ton van Hooijdonk doet direct een oproep aan de ALV om zich aan te melden voor de 
werkgroep om met een voorstel naar het bestuur te komen voor het tekort aan 
vrijwilligers. Joop Simmers en Douwe de Jager steken de hand op. Daarbij geeft Tim 
aan dat het wenselijk is dat de overige leden die zitting nemen, een gevarieerd 
gezelschap is. Vanuit het bestuur moet er eerst een opdrachtformulering komen. 
 



13. Sluiting 
De voorzitter sluit om 21.54 uur de vergadering en bedankt eenieder voor zijn/haar 
aanwezigheid, inzet en inbreng. 


