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Goedkeuring notulen ALV52, april  2022

• Notulen zijn gepubliceerd op TVW site
(Informatie > Algemene Ledenvergadering)

• Zijn de notulen goedgekeurd?



Binnen gekomen stukken

• Rapportage Kascommissie.

• Afmeldingen:
Jan Pfann, Wim Bruyn, Andre Volkerink, Joke IJpenburg, Nico Does.



De jaarverslagen van de commissies zijn gepubliceerd op
de website van TVW onder het kopje:

Informatie > Algemene Ledenvergadering.

Jaarverslagen commissies



Jaarverslagen commissies (1)
Parkcommissie

• Voorzitterschap Parkcommissie bestaat nu uit 3 personen:
- Anke Patrick
- Henk Groot
- Walter van Bezooijen

(Anke is heel blij met deze oplossing)

• De taken worden nu onderling verdeeld.



Jaarverslagen commissies (2)
Parkcommissie

• Voor het groot onderhoud aan het park zijn verantwoordelijk:
- Henk Groot
- Walter van Bezooijen

• Baanonderhoud:
- Jan Pfann

• Zeer kostenbesparend voor TVW,
groot onderhoud voorheen uitgevoerd
door bedrijf Jeroen Mars.



Jaarverslagen commissies (3)
Parkcommissie

Belangrijkste werkzaamheden gepland voor 2023 en later:
• Jaarlijks groot onderhoud groen.

• Vervangen van bielsen, vloer achter bar, bankjes terras en banen.

• Opknappen magazijn.

• Opknappen oefenkooi.

• Herstellen damwand VoPo pomp.

• Nieuw bord boven toegangspoort.

• Schilderen buitenkant Clubhuis en Units.

• Herstellen bestrating.



Jaarverslagen commissies (4)
Barcommissie

Hoogtepunten:
• Eindelijk weer een normaal jaar.
• De inkomsten waren hoger dan begroot en daarmee een welkome

bijdrage aan de financiële gezondheid van TVW.
• Zelf plannen van bardiensten redelijk goed verlopen.

Dieptepunten:

• De barcommissie is zwaar onderbezet.
• Resultaat is lager dan pre-covid.
• Politieagentje spelen.



Jaarverslagen commissies (5)
Barcommissie

Wie houden nu de bar draaiende:
• Barcommissie, t.w. Ralf van Hal en Andre van Beveren (dit is veel te weinig !!!).
• Isolde Brasz heeft gezorgd voor het schoonhouden en bijvullen koffieautomaat.
• Marco Soldaat zorgt voor het frituur en andere hand- en spandiensten.
• Groep dames, o.a. van de parkcommissie zorgt voor schoonmaak

koel/vrieskasten, keuken en glazen kasten.

Wat is nodig:

• Meer handjes,
De barcommissie is zwaar onderbezet en is daarom niet in staat
om te zorgen voor een substantiële bijdrage aan de financiële
positie van TVW.



Jaarverslagen commissies (4)
Barcommissie

Help je vereniging en meld je
aan als lid van de

barcommissie
! ! !



Jeugdcommissie is succesvol omdat:

• TVW binnen de Zaanstreek een club is met een meer dan gemiddeld aantal jeugdleden.
• Er een brede basis is die redelijk evenwichtig verdeeld is over de leeftijdscategorieën.

• We daar trots op zijn en er hard aan blijven werken d.m.v. het aanbieden van activiteiten
en goede trainingen.

• Alle JCIE-leden en vrijwilligers bedankt voor jullie enthousiasme en inzet weer dit jaar!

• D&W bedankt voor jullie ondersteuning aan alle activiteiten!

• In 2022 is alleen het 2-generatie oliebollentoernooi wegens Covid-19 uitgevallen.
• Alle overige geplande activiteiten (11) konden doorgaan en waren een groot succes.

Jaarverslagen commissies (5)
Jeugdcommissie



Jaarverslagen commissies (6)
Jeugdcommissie

Agenda jeugdactiviteiten voor 2023:

07/01 2-generatie oliebollentoernooi.
12/02 Wintertennis.
15/03 t/m 19/03 Schooltennis.
26/03 t/m 04/06 Voorjaarscompetitie – rood, oranje, groen, junioren 11-14 & 13-17.
03/06 Cooling Down, afsluiting competitie, BBQ EN huldiging kampioenen.
10/06 t/m 11/6 Jeugdkamp.
01/07 t/m 09/07 Kremers Topspin Junioren Toernooi.
02/07 Kremers Hypotheken Topspin Toppertjestoernooi.
08/07 Feestavond Kremers Hypotheken Topspin Juniorentoernooi.
02/09 t/m 10/09 Clubkampioenschappen senioren & jeugd.
10/09 BBQ plus feestavond Clubkampioenschappen.
11/09 t/m 15/10 Najaarscompetitie – rood, oranje, groen, junioren 11-14 & 13-17.
28/10 t/m 04/11 Halloween herfstevenement.
01/12 Pepernotencircuit.
26/11 Wintertennis.
16/12 Kerstfeest.
06/01/24 2-generatie Oliebollentoernooi.



Jaarverslagen commissie (7)
Technische commissie

• Op dit moment beperkt de rol van de TC zich tot het organiseren en begeleiden van de competities.
• De open toernooien worden gefaciliteerd door de specifieke toernooi-teams.
• Springout dubbeltoernooi 2022, 12 – 20 maart.

- Afgelopen jaar heeft Mart Verkuil de kar getrokken om het Springout dubbeltoernooi te leiden.
- Mart heeft weer een mooi toernooi neergezet met een totaal van 245 inschrijvingen verdeeld

over 24 onderdelen.

• Topspin toernooi 2022, 18 – 26 juni
- Voor het Topspin toernooi heeft Esther de Boer de kar getrokken.
- Ook Esther is er opnieuw in geslaagd een mooi toernooi neer te zetten met een totaal

van 276 inschrijvingen verdeeld over 40 onderdelen.

Hierbij willen wij Mart, Esther en alle overige vrijwilligers
bedanken die hebben geholpen tijdens deze toernooien.



Jaarverslagen commissie (7)
Sponsorcommissie

• Het is in 2022 bijzonder moeilijk geweest om sponsors te vinden.
• De economische situatie maakte dat potentiële sponsoren niet of

nauwelijks geïnteresseerd waren om de vereniging te sponseren.
• In 2022 heeft de sponsorcommissie geen nieuwe sponsoren kunnen

contracteren.
• Gelukkig is er door TVW wel voor €3950,- aan sponsorgeld vanuit de

bestaande sponsoren voor toernooien ontvangen.
• Voor het Spring Out toernooi was er geen sponsor gevonden.



Financiële resultaten 2022 (1)
Kernpunten

Eigen vermogen 171.608

Vrienden van TVW 6.423

Winst 2021 16.767

Spaarrekening 64.000



Financiële resultaten 2022 (2)
Vergelijk met 2021

BATEN 2021 2022

Contributie incasso 65.088,50 69.246,25

Contante verkopen 51,72 376,15

Omzet via PIN-betaling 12.180,93 28.215,28

Opbrengsten baanverhuur 27,00 249,00

Opbrengsten voorjaar- najaar en wintercompetitie 1.897,68 3.464,20

Opbrengsten jeugdcommissie 2.388,20 3.665,44

Opbrengsten toernooien en evenementen 626,9 14.699,25

Subsidies 20.731,51 0,00

Sponsoropbrengsten algemeen 1.255,00 1.774,39

Opbrengsten verhuur 518,32 1.129,54

Opbrengsten overige 595,64 4.370,40

105.361,40 127.189,90



Financiële resultaten 2022 (3)
Vergelijk met 2021

LASTEN 2021 2022

Inkoop Sligro-Heineken -1.188,22 163,37

Inkoop Krijt-Moester -4.921,04 -10.352,18

Inkoop Breugel -906,14

Inkoop Gall & Gall -329,97 -841,31

Inkoop diversen -777,94 -1.379,79

Inkoop Koffie -322,58 -1,338,21

Inkoop Makro -619,01

Inkoop Gerstengel -3.043,33

Mutaties handelsvoorraad -152,69 -2.977,46

-7.692,44 21.294,06



Financiële resultaten 2022 (4)
Vergelijk met 2021

LASTEN 2021 2022

Afschrijving cabins -5.000,00 -5.000,00

Afschrijving kunstgrasbanen -6.818,00 -10.227,00

Afschrijving inventaris -2.043,00 -2.410,00

-13.861,00 -17.637,00

Gas, water en elektra -10.402,58 -13.904,26

Afvalverwering -1.374,54 -1.505,90

Verzekering gebouwen -1.988,45 -1.523,59

Schoonmaakkosten -61,93 -136,43

Kleine aanschaf -2.368,44 -2.053,45

-16.195,94 -19.123,63



Financiële resultaten 2022 (5)
Vergelijk met 2021

LASTEN 2021 2022

Telefoon en internet -618,30 -541,20

Televisie -492,80 -502,80

Beveiliging -1.045,37 -1.395,94

Overige kantoorkosten -724,80 -2.041,03

-2.881,27 -4.480,97

Competities (exclusief bijdrage KNLTB) -613,00

Toernooien en evenementen -11.671,85

-12.284,85



Financiële resultaten 2022 (6)
Vergelijk met 2021

LASTEN 2021 2022

Onderhoud gebouwen -3.278,14 -828,89

Onderhoud banen -4.815,23 -5.699,84

Onderhoud hekwerk en paden -3.229,90 -446,49

Onderhoud groenvoorziening -2.077,66 -1.568,51

Bierwacht -154,50 -395,05

Koffie-apparaat -2.107,71 -597,31

Kassasysteem -394,14 -1.733,83

-16.057,28 -11,269,92



Financiële resultaten 2022 (7)
Vergelijk met 2021

LASTEN 2021 2022

Parkcommissie -809,73 -285,07

Dagelijks bestuur -786,53 -633,17

Barcommissie -147,32

Jeugdcommissie -236,97 -596,03

Overige commissies -5.490,78 -1.410,22

Vrijwilligersbijdrage -1.290,00 -1.980,00

KNLTB (inclusief bijdrage competities) -12.519,37 -13.308,64

Overige verzekeringen -212,36 -555,54

Trainers -3.646,75 -2.431,70

Belastingen en heffingen -2.104,69 -2,290,04

-27.244,50 -23.490,41



Financiële resultaten 2022 (8)
Vergelijk met 2021

LASTEN 2021 2022

Rente en bankkosten -624,29 -842,71

-624,29 -842,71

Betalingsverschillen 2,24 0,94

2,24 0,94

RESULTAAT 20.806,92 16.767,29

Alle informatie aangaande de cijfers is terug te lezen in het financieel jaarverslag, toegankelijk via de website van de
vereniging



Kascommissie (1)

Theo Gielens

&

Dick Kerver



Kascommissie (2)

• Kascommissie verleent het bestuur decharge.

• De kascommissie wil Marc complimenteren met de
nauwkeurigheid en accuratesse bij het voeren van de
administratie en het beantwoorden van al onze vragen.
Wij snappen nu waarom wij geen boekhouder(s) zijn
geworden.



• De nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn in 2022
bij de notaris gepasseerd en daarmee officieel.

• Hiermee voldoet TVW aan de wetgeving WBTR.

• Staan op de TVW site onder:

Informatie > Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement



• Willem Schluter lid sinds 18 februari 1997

• Marjan van Beveren lid sinds 16 mei 1997

• Rutger de Haan lid sinds 18 september 1997

• Peter Pals lid sinds 18 september 1997

• Henny Pals lid sinds 31 oktober 1997

Jubilarissen, 25 jaar lid van TVW



Pauze



D & W Tennis



Het  voelt nog steeds niet als werk!

* Lessen
- Afgelopen winterseizoen 70 uren
- 41 uur senioren en 29 uur jeugd

* Tenniskamp
* Extra lessen in de zomervakantie
* Wildzijderveld
* Pietencircuit





> 2023!
* Schooltennis

* Whoznext

* Padelopleiding



Vooruitblik 2023

Waar we naar uitkijken:
• Twee toernooien, Springout en Topspin.
• 16 Activiteiten georganiseerd door Jeugdcommissie.
• Goed draaiende parkcommissie.
• Weer functionerende oefenkooi.

Realisatie:
• LED baanverlichting.
• Schoonmaak clubhuis.
• Project Guisweg, ontwerp nieuwe tennispark.



Contributie voorstel 2023 (1)

Waarom?
• Gestegen kosten.
• Investeringen voor de toekomst veilig stellen.
• Achterstallig onderhoud park inlopen.

Hoeveel?
• Voorstel is een verhoging van gemiddeld 3,63% en is daarmee ver beneden de

prijscompensatie die door het CBS wordt gehanteerd!

Wat betekent dit effectief?
• De leden, afhankelijk van het lidmaatschap

tussen € 3,00 en € 6,00 per jaar meer gaan betalen!



Contributie voorstel 2023 (2)

TARIEVEN
INCASSO

(3 termijnen)
NOTA

Senioren 21+ € 60,00 € 180,00

Studenten 17 - 20 jaar € 50,00 € 150,00

Junioren 13 - 16 jaar € 35,00 € 105,00

Tenniskids 10 - 12 jaar € 30,00 € 90,00

Tenniskids t/m 9 jaar € 25,00 € 75,00

Blessureleden € 45,00 € 45,00

Donateurs / Vrienden van TVW € 15,00 € 15,00

Proeflidmaatschap 2 maanden € 60,00 € 60,00

Introducé regeling Per introducé € 8,00 € 8,00

Inschrijfgeld nieuw leden



• In overeenstemming met art. 12, lid 6 mag het bestuur uitgaven doen
binnen de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde begroting.

• Bij overschrijding van de begroting van meer dan 10% zal goedkeuring van
de Algemene Ledenvergadering worden gevraagd.

• De begroting is opgesteld op basis van opbrengsten en kosten van het
voorgaande verenigingsjaar.

• In de begroting van 2023 wordt €30.000,- begroot voor de investering in
LED-baanverlichting.

• Een deel (30%) van de uitgaven kan mogelijk via de BOSA subsidie worden
teruggevraagd.

• Door deze investering teert de vereniging volgens begroting ongeveer
€ 16.500,- in op haar eigen vermogen.

• De financiering van LED-baanverlichting kan vanuit eigen middelen
worden betaald.

Voorstel begroting 2023 (1)
Algemene punten



Begroting

BATEN Begroting 2023
Contributies 65.000
Omzet Bar 32.500
Toernooien en Competities Senioren 10.000

Open Jeugd Toernooi 2.500
Evenementen 500
Sponsorbijdragen 1.500
Opbrengst verhuur 1.100
Rentebaten Banken 100
Overige inkomsten 5.000
Subsidies 10.000
Totaal Baten 128.200

Voorstel begroting 2023 (2)



Begroting

LASTEN Begroting 2023
Inkopen Bar 22.500
Afschrijvingen 17.000
Vrijwilligers 2.000
Servicecontracten Tap-Koffie-Kassa-Pin 3.000
Gas, water & elektra 14.500
Onderhoud Gebouw-Baan-Groen 10.000
Containers 1.500
Klein materiaal en inventaris 2.000
Belastingen en heffingen 2.500
Telefoon, internet, TV en licenties 1.200
Beveiliging en verzekeringen 3.500

Voorstel begroting 2023 (3)



Begroting

LASTEN Begroting 2023

Administratie 1.500
Bankkosten 850
Parkcommissie 500
Dagelijks bestuur 750
Barcommissie 0
Jeugdcommissie 500
Evenementencommissie 1.250
Technische commissie 150
KNLTB 13.500
Trainers 2.750

Voorstel begroting 2023 (4)



Begroting

LASTEN
Begroting 2023

Afboekingen/ boekwinst 0

Kosten toernooien en evenementen 13.000

Investering in LED-baanverlichting 30.000

Resultaat -16.250

Voorstel begroting 2023 (5)



• Terughoudend met investeringen vanwege Project Guisweg.
• Offertes opgevraagd bij vier leveranciers voor alleen het vervangen van

Gasontladingslamp armaturen door LED armaturen.
• Huidige bediening baanverlichting hergebruiken met dien verstande

dat de inschakelvertraging niet meer nodig is.
• Armaturen zijn verhuisbaar naar de nieuwe TVW-locatie.
• Besparing aan stroomverbruik t.o.v. huidig gebruik is ongeveer 50%.
• Jaarlijkse kosten Liander (aansluitwaarde) kan terug van

3x 80 Ampère naar 3x 50 Ampère ( -/- €1384).

LED baanverlichting (1)



LED baanverlichting (2)
Armatuur

Lumosa CS6



• Sportstroom €20.338 met BOSA subsidie € 14.236
• AEROLUX €22.337 met BOSA subsidie € 15.635
• Sportverlichting €24.163 met BOSA subsidie € 16.914
• OVI Enschede €25.531 met BOSA subsidie € 17.871

LED baanverlichting (3)
Offertes

Aerolux is onze huidige leverancier en onderhoudsbedrijf van de
baanverlichting waarmee TVW goede ervaringen heeft.

Voorkeur bestuur is de LED baanverlichting door AEROLUX aan te laten leggen.



Project Guisweg (1)
Een update



Project Guisweg (2)
Planning

Er is door het Projectbureau een omgevingsmanager aangesteld.

Afgelopen januari de volgende input van hem ontvangen:

• Project in “faseovergang” van verkenning naar planuitwerking.
- Meer in detail kijken naar ontwerp tennispark (tweede helft 2023).
- Vanaf 2026 starten met de uitvoering van het project.
- In 2024 meer inzicht in de plannen voor beide tennisverenigingen.
- Tot die tijd geen duidelijkheid voor de verenigingen ten aanzien van

korte termijn investeringen die zij willen/moeten doen.



Project Guisweg (3)
Voorlopig plan indeling park



Samenstelling bestuur (1)

Samenstelling bestuur:
• Voorzitter - Eppo Janssen
• Secretaris - Wim Bruyn
• Penningmeester - Marc Weijkamp
• Bestuurslid - Ralf van Hal (tevens voorzitter barcommissie)
• Bestuurslid - Remmy Drost (tevens voorzitter jeugdcommissie)
• Bestuurslid - Wouter de Haan

Alle bestuursleden blijven nog minimaal een jaar
zitting houden in het bestuur van TVW

Bram Fokke ondersteund het bestuur in zijn rol als adviseur



Rondvraag



Bedankt voor jullie aanwezigheid
en betrokkenheid!


