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Van het bestuur 
In voorbereiding op de Algemene Leden 
Vergadering (ALV) heeft het bestuur op 22 
februari de belangrijkste punten voor ALV 
doorgenomen. Een van de agendapunten 
betreft de wijziging in de statuten en de 
huisregels als gevolg van in werking treden 
van de Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021.  
 
Met de inwerkingtreding van deze wet moeten een aantal wijzigingen worden doorgevoerd 
in de statuten van de Vereniging en tegelijkertijd moeten bepaalde bepalingen worden 
opgenomen in de huisregels. 
 
Als gevolg van deze wijzigingen, moet goedkeuring gegeven worden door de leden op de ALV. 
Hiervoor moet tenminste twee-derde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Bij een 
lagere opkomst is een nieuwe (tweede) ALV noodzakelijk. Tijdens die tweede ALV kunnen 
statutenwijzigingen worden goedgekeurd ook als minder dan twee-derde van de aanwezige 
stemgerechtigde leden aanwezig is. 
 
Na de goedkeuring van de statuten moeten deze vervolgens gecontroleerd en definitief 
gemaakt worden door de notaris. Overigens, de vereniging maakt gebruik van de statuten die 
door de KNLTB zijn opgesteld en dus in lijn zijn met hetgeen de WBTR voorschrijft. 
 
Andere belangrijke punten op de agenda voor de aankomende ALV zijn de financiële 
verslaglegging en de goedkeuring daarvan door de leden. Het bestuur heeft inmiddels haar 
goedkeuring gegeven aan het concept financieel jaarverslag. Bovendien heeft de 
penningmeester met de kascommissie om tafel gezeten en de jaarcijfers doorgenomen. De 
kascommissie zal mogelijk op de ALV een nadere toelichting willen geven op de door hen 
gecontroleerde cijfers. 
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Tijdens de ALV zal ook het nieuwe contributievoorstel worden gepresenteerd. Als gevolg van 
de sterk oplopende kosten door de inflatie, is de vereniging genoodzaakt een deel van deze 
kosten door te belasten in de contributie. Gelet op het afgelopen jaar wil het bestuur slechts 
een kleine verhoging doorvoeren en proberen de kosten te dempen door kritisch naar de 
uitgaven te kijken. 
 
Tot slot, een geheel niet onbelangrijk punt tijdens de aankomende ALV betreft de 
bestuursbezetting. Tijdens de laatste ALV hebben de zittende bestuursleden (voorzitter en 
secretaris) de wens uitgesproken te willen stoppen en dus niet verkiesbaar te zijn. Daardoor 
ontstaan er vacatures. Op dit moment blijkt er weinig tot geen animo te zijn voor 
bestuursfuncties, waarmee de continuïteit van onze vereniging in gevaar kan komen. Daarom 
deze oproep aan u als lid om na te denken over een bestuursfunctie en je aan te melden.  
We zoeken naast bestuursleden ook nog steeds leden die zich in willen zetten als vrijwilliger 
in de vorm van de diverse commissies, zoals park- en barcommissies. Ben je geïnteresseerd, 
neem dan contact op met het bestuur via bestuur@tvwestzijderveld.nl 
 
Noteer in ieder geval alvast de datum van 23 maart in de agenda voor de ALV. 
 
Op 15 maart is de volgende bestuursvergadering gepland, die gebruikt zal worden als 
voorbereiding op de ALV van 23 maart. 

Toernooien 
Als bestuur zijn we heel blij dat nu de 
corona-maatregelen zijn afgeschaald, we 
weer volop kunnen tennissen. Een van de 
eerste feiten is het Spring-out toernooi van 
14 tot en met 20 maart. Dus schrijf je vooral 
in voor dit toernooi (inschrijven kan tot en 
met 6 maart via deze link). Onderdeel van 
het toernooi is een fantastische feestavond 
op vrijdag 18 maart, inclusief Tombola. 
Houdt de website in de gaten voor verder 
informatie.  
 

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/0281FBD8-9965-413D-80E9-23BC8443ECF3


NIEUWSBRIEF TENNISVERENIGING WESTZIJDERVELD 

 
 

Maart 2022   Pagina 3 van 4 

 

 
In dezelfde periode organiseren onze 
buren KZTV het Young Devils toernooi. De 
meeste jeugdleden die trainen bij D&W 
tennis zijn hierover al geïnformeerd. Mocht 
je aan dit toernooi willen deelnemen, dan 
kun je je inschrijven via deze link. 
 
Voor de senioren organiseert TV Zaansport 
van 26 maart tot en met 3 april het 
Kalverpoldertoernooi. Een leuke 
gelegenheid om bij een van de andere 
Zaanse tennisverenigingen een toernooi te 
spelen. Je kunt je inschrijven voor dit 
toernooi via deze link. Sluiting van de 
inschrijving is 20 maart. 

Barbezetting 
Nu het voorjaar aanbreekt en er weer meer gespeeld kan worden, is een belangrijke bron van 
inkomsten de baropbrengst. Om onze clubkas te spekken, en de contributie laag te houden, 
is het wel nodig dat we voldoende barbezetting hebben tijdens de toernooien en competities.  
Bij een vrijwilligersvereniging zoals wij zijn betekent dat ieder lid vrijwilligers-werkzaamheden 
moet verrichten. Doe je dat niet al binnen een van de commissies dan heb je kortgeleden een 
oproep voor dit soort werkzaamheden ontvangen in de mail. Via die mail, de KNLTB-app of de 
TVW-website (Mijn club) kun je jezelf inplannen voor de bardiensten. Op dit moment, kun je 
jezelf inplannen van Springout tot aan eind oktober, dus voor iedereen wel een moment 
waarop hij/zij kan. Ook ouders van jeugdleden worden opgeroepen zich in te schrijven. Gezien 
het aantal bardiensten dat ingevuld moet worden, zal ieder lid dit jaar in ieder geval 2 diensten 
moeten verzorgen. Dus schrijf je meteen in zodat je nog veel keus voor een datum en tijd.   
 
Heb je nog geen of weinig ervaring dan kun je in ieder geval woensdagavond 9 maart en 
donderdagavond 10 maart 8-9 uur langskomen voor uitleg over het reilen en zeilen van de 
Bar.  We proberen na Springout nog extra avonden in te plannen.  

Sponsor TV Westzijderveld 
Sinds kort is in winkelcentrum Molenwerf een Vomar Voordeelmarkt gevestigd en dat biedt 
kansen voor onze vereniging. Dat komt omdat de Vomar Voordeelmarkt een initiatief heeft 
dat De club is koning sparen heet. Om deel te kunnen nemen aan dit initiatief heeft onze 
vereniging zich ingeschreven bij de Vomar Voordeelmarkt. Leden die klant zijn bij de Vomar 
kunnen door middel van het koppelen van een unieke clubcode aan de Klant-is-Koning kaart 
sparen en daarmee de kas van onze vereniging spekken!   

https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/FEF8017E-0953-4411-BBD2-8754192CE396
https://mijnknltb.toernooi.nl/tournament/88929DE3-53FE-494E-946A-883A8163FD11
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Aanmelden en koppelen. 
Leden die nog geen de Klant-is-koning kaart hebben kunnen zich via de Vomar app hiervoor 
aanmelden. Wanneer je de kaart hebt kun je eenvoudig de unieke TVW-clubcode koppelen 
aan de kaart. Wanneer je vervolgens boodschappen doet bij de Vomar en je kaart laat scannen 
spaar je automatisch mee voor de vereniging. De unieke clubcode is TWKA2021   
 

Sparen. 
Wat spaar je dan. Door elke keer wanneer je boodschappen doet je Klant-is-Koning kaart te 
scannen betaalt de Vomar ieder kwartaal 0,5% over het totaal bestede bedrag aan 
boodschappen uit aan de vereniging. Dat bedrag wordt eenmaal per kwartaal bijgeschreven 
op de rekening van de vereniging.  

Wat kunnen we doen met het gespaarde geld. 
Als vereniging hebben we nog veel wensen. Zo willen we heel graag het hekwerk vervangen, 
we willen vanuit het oogpunt van duurzaamheid overschakelen naar led-verlichting. Het park, 
en dan met name het trottoir en terras is nodig toe aan een onderhoudsbuurt, zodat alles 
weer netjes recht ligt. Of wat dacht je van het hekwerk, zeker na de stormen van februari. En 
zo zijn er nog heel veel meer initiatieven die we willen ontplooien. Al deze zaken kosten veel 
geld en elke euro die we op deze manier gesponsord krijgen is meegenomen om onze plannen 
te realiseren.   
 
Dus ben je klant bij de Vomar en heb je de Klant is Koning kaart, koppel deze dan met de 
unieke code aan onze vereniging. Heb je nog geen kaart, vraag deze dan via de app aan.   
 
Heel veel dank voor jullie ondersteuning.  
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