
 

 
 
Extra Algemene Ledenvergadering  8 december 2022 
 
Uitnodiging 
 
Het bestuur nodigt u uit voor een extra Algemene Ledenvergadering van TV Cromwijck die 
gehouden wordt op donderdag 8 december 2022 aanvang 20.00 uur. De ALV is alleen 
online te volgen.  
 
Indien u de vergadering online wilt bijwonen kunt u zich aanmelden via de KNLTB 
clubapp; kies club-agenda en klik op Online ALV 8 december 2022.  
Mailen naar secretaris@tvcromwijck.nl kan ook. U krijgt dan enkele dagen voor de 
vergadering de “link” voor de vergadering en inloginstructie gemaild.   
 
Agenda 
  

1. Opening voorzitter 
2. Toelichting uitbreiding aantal padelbanen naar 6 of 7 
3. Voorstel aanpassing (splitsing) lidmaatschap en aanpassing 

contributietarieven vanaf 1 april 2024 en invoering ledenstop padel (indien 
noodzakelijk); 
Alleen Tennis:  175 euro per jaar 
Alleen Padel;    185 euro per jaar 
Combi Tennis en Padel; 215 euro per jaar  

4. Toelichting financieel meerjarenplan en businessplan door penningmeester 
5. Stemming goedkeuring uitbreiding padelbanen (onder voorbehoud van 

financiering en verkrijgen subsidie en vergunning 
6. Stemmen voor goedkeuring gesplitst lidmaatschap, de nieuwe tarieven en 

invoering padel ledenstop indien noodzakelijk.  
7. Rondvraag 
8. Sluiting  

`  
Toelichting punt 2.  
Uitbreiding aantal padelbanen naar 6 of 7  
Bestuur legt een plan voor om tennisbaan 10 in te leveren en op die grond 
een vloer voor 3 padelbanen te laten leggen. Indien er 150.000 euro aan 
obligatieleningen wordt binnengehaald worden er 3 nieuwe padelbanen gerealiseerd. 
Wordt er 80.000 - 100.000 euro aan obligaties binnengehaald dan worden er 2 
nieuwe padel- banen gerealiseerd. We hebben dan al wel de vloer voor een 3e baan.  
Er worden obligatieleningen a 500 euro (of een meervoud daarvan) uitgegeven met 
een rente van 6% en een looptijd van 5 jaar. Rente- en aflossing vindt plaats vanaf 1 
oktober 2024 in vijf gelijke delen.  
 
Toelichting punt 3 
Door de forse ledengroei zitten de padelbanen overvol. De investering in nieuwe 
padelbanen doen we voor de huidige leden en daarom willen we een maximum 
aantal van 100 padelleden per baan gaan hanteren. Zitten we daarboven dan gaan 
we met een wachtlijst voor nieuwe inschrijvingen padel werken.   
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Enerzijds om te kunnen meten hoeveel padel spelende leden we eigenlijk hebben en 
anderzijds om beter te kunnen sturen en straks wel nog nieuwe tennisleden te 
kunnen aannemen is invoering van een gescheiden lidmaatschap; “Alleen Padel” of 
“Alleen tennis” of een “combi-lidmaatschap” noodzakelijk. De huidige leden kunnen 
laten weten of ze alleen padel of alleen tennis willen. Bedraagt het aantal leden met 
alleen Padel en Combi meer dan 600 of 700 (afhankelijk van het aantal padelbanen) 
dan komen nieuwe inschrijvingen voor padel op een wachtlijst!             

       
Deze uitnodiging plus de stukken zijn hier te vinden  

 
Wilt u de stukken per mail ontvangen? Mail dan naar secretaris@tvcromwijck.nl   

 
Toelichting punt 10. Rondvraag 
Heb je vooraf al vragen aan het bestuur dien deze dan per mail 
secretaris@tvcromwijck.nl  in. Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens de vergadering 
online vragen te stellen. 

 
Stemmen  
Het stemmen pakken we als volgt aan: daar er niet over personen wordt gestemd, 
stemmen we tijdens de online vergadering via een poll.  
 
Net als de vorige jaren is er technische ondersteuning ingehuurd en de organisatie in 
professionele handen. De stemmingen zijn anoniem en de uitslag wordt automatisch 
gerapporteerd om straks met de notulen van de vergadering te kunnen archiveren.       

 
Tot 8 december!   

 
Het Bestuur  
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