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                                    VERSLAG  
 

Algemene Leden Vergadering van Tennisvereniging Tachys 
 
Datum:  Maandag 20 september 2021 om 20.30 uur 
 
Locatie: Clubhuis  
 
Aanwezig: 28 leden 
Afgemeld:   9 leden 
Verslag: Marianne Kerkman 
 
Agenda: 
 

01. Opening en mededelingen.  
Johan opent om 20.35 uur de vergadering. Hartelijk welkom op de Algemene Leden 
Vergadering van 2021 over het jaar 2020. Er kunnen geen besluiten genomen worden 
tav statuten en huishoudelijk reglement, omdat er minder dan 10% van het aantal leden 
aanwezig is.  
 

02. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2019 en 
schriftelijke ALV 23 juni 2020 (ivm coronavirus kon vergadering niet doorgaan en zijn de 
leden schriftelijk geïnformeerd). 
Johan vraagt eerst of er op- of aanmerkingen zijn over het verslag van 2019 en daarna 
over 2020. Er zijn geen opmerkingen. Beide verslagen zijn hierbij goedgekeurd met 
dank aan Marianne. 

 
03. Ingekomen stukken: 

Voorstellen ingediend door (minimaal 5) leden. Er zijn geen voorstellen ingediend. 
 

04. Terugblik, actuele zaken en plannen van de vereniging door Johan van den Hof 
(voorzitter) 

 
Terugblik op 2019 en 2020 

 
Allen welkom op deze Algemene Leden Vergadering van 2021. 
Voor we met de vergadering beginnen wil ik eerst even stilstaan bij het trieste bericht 
dat op 18 juni 2021 ons oudste lid, al lid vanaf de oprichting van Tachys, tevens Erelid, 
Louise de Jong op 90-jarige leeftijd is overleden. 
Ik vraag eerst 1 minuut stilte voor alle  leden en oud- leden die ons zijn ontvallen, 
Anderhalf jaar geleden kon onze ALV op 16 maart 2020 net niet doorgaan, omdat vanaf 
15 maart ook de sportclubs moesten worden gesloten in verband met de door de 
overheid afgekondigde coronamaatregelen. De ALV is wel via de mail en website 
gecommuniceerd. 
De kascontrole commissie heeft wél de boeken gecontroleerd van 2019 en later ook van 
2020. 
Na ca. 3 maanden konden we gelukkig weer recreatief tennissen met de nodige 
coronamaatregelen op en naast de baan. 
In de zomer van 2020 dachten we “Gelukkig hebben we het ergste achter de rug en 
kunnen weer plannen maken.” Dat bleek een schromelijke misrekening. Al gauw bleek 
helaas dat het ergste juist nog moest komen. Vrijwel een heel seizoen is zonder 
tenniscompetitie en tennis activiteiten voorbijgegaan.  
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We hopen dat na deze ALV-vergadering de activiteiten en competitie voor het komend 
jaar weer zullen doorgaan; wel verwachten wij dat een aantal coronamaatregelen van 
kracht zullen blijven. 
Ondanks alle maatregelen van afgelopen anderhalf jaar mogen we als tennisvereniging 
niet klagen en hebben de leden gewoon kunnen tennissen met inachtneming van de 
coronamaatregelen; ook de tennislessen zijn bijna allemaal doorgegaan.  
 
Het jaar 2020 is op tennisgebied een rustig jaar geweest voor het bestuur van 
tennisvereniging Tachys. Maar het telkens aanpassen aan nieuwe coronamaatregelen 
kostte veel extra denkwerk en tijd. 
 
Door de coronapandemie werden wij als tennisvereniging verplicht om digitaal vanaf 
thuis af te hangen; dit was niet alleen om de baan te reserveren, maar ook om leden te 
registreren en zo nodig snel te kunnen handelen als er corona zou uitbreken.  
 
Het bestuur heeft voor Het Nieuwe Baan 6 de pacht voor onbepaalde tijd stilgelegd, 
ingaande per april 2020.  
Normaal gesproken zorgt Het Nieuwe Baan 6 of de trainer voor de verlichting, maar 
omdat het clubhuis dicht was en de trainingen niet altijd door konden gaan, moest hier 
wat geregeld worden. Gelukkig is er een aantal leden bereid gevonden dit (tijdelijk) op 
zich te nemen. Zij communiceerden met elkaar via een appgroep. Dit was geen 
definitieve oplossing, dus zijn we gaan zoeken of de baanverlichting op een andere 
manier kon worden aan/uitgemaakt. 
Na wat onderzoeken en gesprekken kwamen  we tot een oplossing dat met het 
afhangsysteem de lampen kunnen worden ontstoken. 
De ledverlichting werkt nu op een Lumosasysteem en op een astronomische klok: om 
de lampen aan te doen moet men wel afhangen, digitaal vanaf telefoon of thuis of op 
het afhangbord in het clubhuis.  
Dit Lumosa verlichtingssysteem is op vrijdag 23 juli 2021 ingegaan en na wat 
aanloopproblemen werkt het nu (bijna) perfect. 

 
De beheercommissie heeft ook in de coronatijd wekelijks het normale onderhoud 
gedaan en onder andere de kabel gelegd voor het Lumosa systeem. 

 
Als bestuur zijn we tevreden over Mike, de trainer van Maximumtennis. 
De nieuwe lessen in het najaar (2021) zullen op de banen 1 en 2 worden gegeven, 
behalve de les van G-tennis:  die blijft op de dinsdag op de banen 3, 4 en 5.  

 
Door de KNLTB wordt er regelmatig een update gedaan met betrekking tot KNLTB Club 
App (en dus ook het digitaal afhangen). 
Wil je altijd op de hoogte blijven van actuele Tachys nieuws, waaronder ook de 
bespeelbaarheid van de banen? Download dan de KNLTB Club App via de appstore of 
playstore op je smartphone. 

 
De tennisvereniging heeft op dit moment 607 leden, er is nog steeds een wachtlijst. 

 
Albert, onze man van het baanonderhoud doet zijn werk naar behoren onder 
begeleiding van Joseph en Lex.  
Het jaarlijks baanonderhoud is in 2020 overgeslagen i.v.m. coronamaatregelen.  
In 2021 is er weer baanonderhoud uitgevoerd door Tennisbouw.  
Zij geven ook advies hoe de banen wekelijks onderhouden moeten worden.  
Joseph en Lex zijn ook betrokken bij het baanonderhoud zoals hoogte van de netten, 
zand en zout strooien en reparatie van de netten of vervanging daarvan en reparatie 
van de scoreborden. 

 
Om te kunnen tennissen moet je van tevoren digitaal thuis of via telefoon afhangen; dit 
blijven we voorlopig zo doen. 
Ook om de verlichting in te schakelen moet je digitaal afhangen. Als je wil doorspelen, 
moet je opnieuw afhangen anders gaan de lampen uit. Het handigste is het om dat al 
meteen te doen als je op het park bent of net voordat je begint met tennissen. 
De lampen blijven na de afhangtijd ca 5 minuten nog branden en gaan dan ca. 5 
minuten op stand-by voor ze helemaal uit gaan.  

 



Wat gaat er gebeuren in 2022. 
Het advies van het groot onderhoud van Tennisbouw is om de banen 1 en 2 in 2022 te 
vervangen 
De poolhoogte van de banen 1 en 2 is gemiddeld 5 mm. 

 
Het bestuur wil alle commissies, vrijwilligers en alle andere mensen die zich hebben 
ingezet voor TV Tachys bedanken, want zonder deze mensen kan Tachys niet bestaan. 
Ook de sponsoren van Tachys nl. Docqmans bierbrouwerij, Garage van Ottele, Marc 
Sport, `t Sfeerhuys “De Looimolen”, Fysiotherapie Dukenburg, Oliva en Coffee@work. 

 
Allen bedankt voor jullie bijdrage. 
 

05. Financieel Jaarverslag 2020 door Ine Verhaegh (penningmeester). 
 
2020 was financieel gezien ook een bijzonder jaar. We hebben bijna het hele jaar 
kunnen tennissen. De vaste lasten werden dan ook doorbetaald. 
De begrotingen onder punt 6 zijn gebaseerd op een “normaal” jaar. 
 
1. Er waren minder kosten voor de commissies, omdat er veel niet georganiseerd  kon 

worden. Tevens zijn de energiekosten ook veel lager omdat het  clubhuis een aantal 
maanden gesloten was. Ook is het voorschot aan Vattenfall lager, door de 
ledverlichting.  

 
2. Er zijn wat Investeringen gedaan: 

a. Voor het onderhoud is een zitmaaier en een wielbladblazer aangeschaft.  
De schakelkasten voor de verlichting waren erg oud en zijn vervangen.  

b. Begin 2020 heeft het clubhuis een make-over gehad. De vrijwilligers  hebben 
een begroting aan het bestuur voorgelegd  en hebben zich hier heel goed  aan 
gehouden en heel veel zelf gedaan. We genieten erg van ons mooie clubhuis. 
Bedankt voor jullie inzet. 

c. Eind van het jaar zijn de plastic banken op de banen vervangen door duurzame 
nieuwe banken.  

 
3. We hebben ook extra (onvoorziene) kosten gehad: 

Begin 2020 ontvingen we de aanslagen gemeentelijke belastingen over 2018 – 
2019 en 2020 met een totaalbedrag van bijna € 8.000,--. In 2004 heeft 
Tennisvereniging Tachys het recht van opstal gekregen en in deze akte (Akte 
van vestiging opstalrecht d.d. 7 september 2004) staat dat alle gemeentelijke 
lasten voor de Tachys zijn. Tachys heeft via de Rechtbank beroep aangetekend, 
maar helaas hebben we  deze facturen moeten betalen. De begroting is 
bijgesteld. 

 
4. Opbrengsten 

a. Door de stijging van het aantal leden waren de ontvangen contributies hoger.  
b. Aan Het Nieuwe Baan 6 hebben we geen pacht gevraagd voor de maanden dat 

het clubhuis gesloten is. De vaste lasten voor het clubhuis worden door de club 
betaald. (In 2020 weinig pacht ontvangen) 

c. De bijdragen van sponsors zijn over 2020 lager. Sommigen hebben korting 
ontvangen i.v.m. corona. Docqmans is niet ontvangen, omdat dit  gebaseerd  is 
op de afname van een aantal fusten.  Marc Sport Cuijk sponsort de prijzen van 
het Open Toernooi. Dit is niet door  kunnen gaan.   

 
De contributie voor 2022 blijft hetzelfde €100,- jeugd en €140,--senioren per jaar. 
  
We zijn een financieel gezonde club, maar we houden rekening met een grote uitgave 
voor de  vervanging van de banen 1 en 2.  
 
Ik wil Patty van de Water en de kascontrolecommissie bedanken voor hun werk.Indien 
hierover vragen zijn kun je een mail sturen naar penningmeester@tachys.nl 
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Verslag van de Kascontrolecommissie 2020 door Loes Hopman. 
De kascontrolecommissie is vol lof over de overzichtelijkheid en duidelijkheid van de 
boekhouding. Daarnaast is het mooi om te lezen, dat Tachys een gezonde vereniging is. 
Ondanks het bijzondere Corona jaar ziet de financiële situatie er goed uit.  Er was 
voldoende ruimte om te investeren in een tweede WIFI aansluiting en de tegenvaller van 
de Overheidsheffingen op te vangen. Een compliment aan het bestuur en de 
administratie. De vragen, die de kascontrolecommissie had zijn door het bestuur naar 
tevredenheid beantwoord. 

 
a. Decharge penningmeester/bestuur voor 2019 en 2020. 
De vergadering gaat akkoord met het verlenen van decharge voor 2019 en 2020. 

 
06. Vaststellen begroting en contributies door Ine Verhaegh. 

a.   definitieve begroting 2021: Akkoord 
b.   conceptbegroting 2022 : Akkoord 
Ad Bouwman vraagt of het geen optie is om alleen de stroken te vervangen van de 
banen 1 en 2? Dit is in verleden ook gedaan. Johan: het is nu geen oplossing, de 
poolhoogte van de baan zelf is te kort.  
Wanneer gebeurt dit? Dit hangt af van het weer (moet droog zijn), duurt maximaal een 
week. Er wordt rekening mee gehouden, dat dit niet in drukke tijden gebeurt.   
c.    contributies 2022 

 Blijven hetzelfde als afgelopen jaar. 
 Akkoord 

 
07. Verslag van de Commissies, trainer Mike Verberk en Het Nieuwe Baan 6. 

 
a. Technische Commissie door Jacqueline Davids Blumink 

 
Ondanks Corona heeft de Technische Commissie toch nog wat kunnen organiseren in 
2020. 
Allereerst het Tachys Open Enkel Toernooi, dat net voor de lockdown op de agenda 

stond. TOET 2020 was weer een groot succes. Maximum aantal wedstrijden en een 

gezellig sfeertje. Er zijn wel 2 penalty’s uitgedeeld n.a.v. niet komen opdagen. 

De voorjaarscompetitie en de zomeravondcompetitie zijn niet door gegaan i.v.m. 

Corona. Voorjaarscompetitie is uitgesteld na het najaar. Er is door baan 6 en de TC 

alles aan gedaan om deze competitie zo goed mogelijk volgens de corona richtlijnen te 

laten verlopen.  Animo was groot, maar omdat deelnemers geen gebruik konden maken 

van de kantine was het enthousiasme ver te zoeken.  Deze competitie is halverwege 

stilgelegd vanwege lockdown. 

Clubkampioenschappen 2020 zijn ook gespeeld van 24 augustus t/m 6 september. Om 

drukte te beperken kon men voor 2 onderdelen inschrijven i.p.v. 3. Toernooi was 

redelijk bezet. Wel was het voor deelnemers en toeschouwers vaak moeilijk zich aan de 

1,5 meter regel te houden.  Velen zetten gezelligheid boven gezondheid. Was voor TC 

vaak moeilijk hier mensen op aan te spreken. 

Als laatste hebben wij met een gezellige BBQ afscheid genomen van Koen uit de TC. 

Wij hebben nog geen vervanger voor hem. 

b. Commissie Recreatief Tennis door Karin Bosman 
 
Vorig jaar was in verband met Corona en alle maatregelen een mager jaar voor de 
CRT. We hebben 2020 nog kunnen aftrappen met het Mosseltoernooi in samenwerking 
met Baan 6, daarna kwam de lockdown en konden we tot aan de zomer weinig tot niks 
ondernemen. Na de succesvolle Coronacup vanuit Baan 6 hebben we nog wel de 
Gendercup kunnen organiseren met de bijbehorende BBQ. Dit was een gezellig en 
geslaagd toernooi. De overige toernooien zoals het slottoernooi en de pubquiz konden 
helaas niet doorgaan.  
Hopelijk kunnen we alle leden volgend jaar weer verwelkomen tijdens de 
gezelligheidstoernooien van de CRT. Zodra het weer kan staan we voor alle leden klaar 
om gezellige toernooien te organiseren.  
Loes Akkerman heeft de CRT verlaten in verband met verhuizing. Anne Drummen wil 
de CRT komen versterken. 



 
c. Jeugdcommissie door Susan Smolders 

Er is veel gebeurd het afgelopen jaar en tegelijkertijd op tennisgebied ook weinig. Veel 
activiteiten hebben door de omstandigheden helaas geen doorgang kunnen vinden. De 
voorjaarscompetitie 2020 is volledig afgelast, de najaarscompetitie is halverwege 
afgebroken. De clubkampioenschappen konden wel worden gespeeld. En gelukkig kon 
de jeugd een groot deel van het jaar ook trainen.  

Afgelopen jaar hebben we als JC afscheid genomen van zeer lang zittend JC lid Marike 
Jacobs en van voorzitter Anne-Miek Kleijn. Zij hebben veel gedaan voor de jeugd 
waarvoor grote dank. 

Ondanks enorme inspanningen, blijkt het lastig om ouders enthousiast te krijgen voor 
de JC. Gelukkig hebben we er met Mariska van Heijster een goede aanwinst bij. Susan 
Smolders heeft het stokje van voorzitter overgenomen van Anne-Miek Kleijn.  

Het aantal jeugdleden is de afgelopen 2 jaar wat teruggelopen naar 65. Opvallend is 
dat de aanwas van jonge kinderen (6-8 jaar) erg klein is. In april heeft weer het 
schooltennis plaatsgevonden i.s.m. de Lanteerne en hopelijk komen hier wat nieuwe 
jeugdleden uit voort. 

De meeste jeugdleden volgen ook tennisles. Dit voorjaar zijn er 7 jeugdteams, totaal 39 
kinderen. We hopen van harte dat het nog doorgaat maar hebben als JC in elk geval 
een aantal alternatieve wedstrijddagen ingepland voor de competitiejeugd om ze toch 
wedstrijden te laten spelen.  

Met de huidige 4 JC-leden hebben we, in nauwe samenwerking met Mike, een 
vliegende start gemaakt van het nieuwe tennisseizoen. In april heeft een toernooi voor 
de oranje jeugd (8-10 jaar) plaatsgevonden en hebben we tevens een lentetoernooi 
georganiseerd waar maar liefst 50 kinderen aan mee deden. We merken dat deze 
initiatieven erg gewaardeerd worden. Vooral door de kinderen maar zeker ook door de 
ouders. Dit zetten we door.  

Samen met alle enthousiaste kinderen en hopelijk ook met behulp van de ouders gaan 
we er een mooi tennisjaar van maken vol leuke activiteiten. 

We zijn nu op zoek naar nieuwe leden voor de JC. Er zijn er nu nog 4 leden over. 
Inmiddels is het aantal jeugdleden gegroeid naar 78. Mede nav schooltennis. Nu 8 
jeugdteams voor najaarscompetitie. Op de vraag van Maudy Vaessen of er andere 
scholen kunnen worden benaderd voor schooltennis, antwoordt Mike, dat dit wel 
overwogen is, maar op praktische bezwaren duidt, omdat de scholen te ver weg zijn. 

d. Commissie G-tennis door Victor Zegers 
 
Special Olympics: uitgeloot, maar is ook niet doorgegaan.  
Zoals voor alle sporters is ook voor onze g-tennissers 2020 een rustig jaar geweest 

vanwege corona. 

Een maand na de winterstop werd het tennis stilgelegd vanwege het virus.  

Vol goede moed hebben we toch geprobeerd ons in te schrijven voor de Special 

Olympics die gehouden zouden worden van 12 – 14 juni 2020 in Den Haag. Helaas 

werden we uitgeloot omdat de te laat waren met inschrijven (drie uur na openstelling 

van de inschrijving!). Helaas voor de organisatie hebben ze dit evenement vanwege 

corona moeten cancelen. 

In de zomermaanden hebben we even kunnen genieten van het tennis totdat het weer 

werd stilgelegd. In 2020 dus geen toernooitjes en/of uitnodigingen van andere 

verenigingen. 

Mike heeft de trainingen van Lennart overgenomen en Mike doet het erg goed. De 

spelers zijn dol op hem. 

Thea Kersten, Danielle Groeneveld en David Koster zijn gestopt als G-commissielid. 

Thea en Danielle zijn gestopt als vrijwilliger, David gaat door met helpen bij de 

trainingen. Inmiddels hebben Marieke Vollebregt en Saskia de Graaf aangegeven om 



samen met Victor Zegers de G-commissie over te nemen. 

Qua deelnemers hebben we afscheid genomen van Lucka. Hij traint met de jeugd mee. 

Top! 

Per 1-1-2021 heeft Tran haar lidmaatschap opgegeven. We hebben dus nog ruimte 

voor enkele spelers. 

Alle vrijwilligers doen hun uiterste best om de G-spelers het naar de zin te maken. 

Gelukkig kunnen we zeggen dat we nog voldoende vrijwilligers hebben voor 2021. Alle 

vrijwilligers weer dank voor jullie inzet afgelopen jaar. 21 november 2021 is weer 

toernooi. 

e. Verslag trainer door Mike Verberk 
In januari 2021 is Lennart gestopt. Dat is jammer. Mike heeft nu ook de tennislessen 
voor de G-tennissers overgenomen. Hij bedankt de vrijwilligers, die hem hiermee 
helpen. 
De lessen zijn gelukkig bijna allemaal doorgegaan. 
Er zijn nu 86 jeugdleden (incl jeugdleden die 2 keer trainen per week) en 136 
volwassenen, die les hebben.  
Mike heeft nu bijna volledige baan bij Tachys.  
 
  

f. Verslag van Het Nieuwe Baan 6 door Quinten Dinnessen. 
 
Vanaf maart was het clubhuis dicht vanwege de corona. De opstart na in de zomer, na 
de sluiting, was veel regelwerk en zwaar in verband met de coronamaatregelen. 
Tevens heeft het team wat ervaring verloren, doordat Koen en Tom een stapje hebben 
teruggedaan. Quinten is vanaf 2021 alleen pachter. Hij heeft een nieuw team gevormd, 
dat steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. Hij heeft er verttouwen in, dat , ondanks de 
nog geldende coronamaatregelen, het seizoen voor Baan 6 goed kan worden 
afgesloten.  
 

 

08. Verkiezing bestuursleden 2020-2021  

 

 

Jaar 

 

Algemeen Bestuur 

 

Aftredend 

 

Herkozen 

 

Toetredend 

2020   Johan van den Hof ja ja  

   Karin Bosman ja ja  

2020/21   Anne-Miek Kleijn Gestopt per 11 
juni 2020 

  

2020/21   Susan Smolders Per 11 juni 2020  ja 

2021   Victor Zegers ja ja  

 

 

Jaar Commissie Aftredend Herkozen Toetredend 

2020/21 TC (Technische 
Commissie) 

   

 Koen Hopman ja   

2020/21 CRT (Commissie 
Recreatief Tennis) 

   

 Loes Akkerman ja   

 Anne Drummen   ja 



2020/21 JC (Jeugdcommissie)    

 Ed van Dael ja   

 Tamara Uitewaal ja   

 Nicoline Lambers ja   

 Marike Jacobs ja   

 Anne-Miek Kleijn ja  vacature 

 Glenda Scanlon ja  vacature 

 Susan Smolders   ja 

 Marianne de Man   ja 

 Mariska Heijster   ja 

2020/21 Commissie G-tennis    

 David Coster ja   

 Marieke Vollebregt   ja 

 Thea Kersten ja   

 Saskia de Graaf   ja 

 Danielle Groeneveld ja  

 

 

 Kascontrole 
commissie 

   

Boekjaar 

2020 

Marian Rutten (2e jaar) 
vervangen door Meggie 

Rutten 

ja   

 Loes Hopman (1e jaar) ja ja  

Boekjaar 

2021 

Loes Hopman (2e jaar) ja   

 Joseph Wellen (1e jaar)   ja 

 Tony Schouten   reserve 

 

      Overige commissies en werkgroepen 

Beheercommissie wordt Klusteam Johan van den Hof, Eddie Kerkman, 

Joseph Wellen en Lex Onderstal 

  

Ledenadministratie Lidwine Steentjes   

IT commissie  
 

Lidwine Steentjes, Dick van Eck, 
Marcel Schmidt, Johan van den Hof, 
Gijs Mahler 

wordt 

opgeheven 

 

Webbeheer en KNLTB ClubApp Gijs Mahler en Ton Geurts   

 Iedereen bedankt namens bestuur Tachys. Applaus. 
 

09. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement 
Besluit nemen: maximaal aantal senior leden (18+):  85 per baan. 
Johan licht dit punt toe. 
Bij Tachys altijd maximaal 100 leden per baan dus maximaal 600 leden. Dit staat 
nergens beschreven. We hadden op gegeven moment 630 leden, daarom ledenstop 



ingevoerd per oktober 2020. De jeugdleden leggen nauwelijks druk op de drukke 
avonden (alleen middelbare scholieren mogen tot 21 uur afhangen).  
Daarom voorstel van het bestuur om niet naar totaal aantal leden te kijken, maar een 
maximum aantal senioren te bepalen, namelijk 85 per baan, dus maximaal 510 
seniorleden. 
Reinier Ligtenberg vindt dit nog veel: vroeger 475 senioren, 125 jeugd. Later kan hij zich 
hier wel in vinden. 
Vraag van Mike Verberk: de middelbare scholieren wordt soms door leden van de baan 
afgehaald voor 21 uur. Dit hoort niet, maar weten leden dit wel? Glenda sluit zich hierbij 
aan. Nu met digitaal afhangen is: als je kunt afhangen, dan mag je gewoon spelen.  
Voorstel Marian Rutten: baanreglement ophangen in vitrine. 
Er zijn nog andere ideeën: apart label voor overdag of nagaan hoeveel mensen er 
veelvuldig tennissen op drukke avonden, variabel lidmaatschap, 
Tussen 19 en 21 uur is piektijd. Andere tijden is het niet druk.  
Ine: nu is ingesteld 2 keer per dag en maximaal 4 keer per week.  
Na enige discussie stelt Ad Bouwman voor dit punt uit te stellen tot de volgende ALV (in 
maart 2022). Dan weten we welke opzeggingen er zijn geweest en hoe het verder gaat 
na corona. We kunnen nu ook geen besluit nemen, omdat vereiste aantal leden niet 
aanwezig is.  
Tot die tijd geldt: maximaal aantal leden 600. 

 
11. Voornemen wijziging statuten ivm WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen)       

per 1 juli 2021 
Johan: dit moet vandaag in de notulen. Statutenwijziging via notaris. Hij leest 
onderstaande voor: 
 
AANVULLING VAN DE STATUTEN I.V.M. WBTR, WET BESTUUR EN TOEZICHT 
RECHTSPERSONEN  
PER I JULI 2021. 
Deze wijzigingen in de statuten zijn verplicht (binnen 5 jaar) en behoeft geen 
toestemming van de algemene ledenvergadering te hebben maar per 1 juli 2021 zijn 
deze wijzigingen verplicht. 

 
a. Tegenstrijdige belangen. 

Tegenstrijdige belangen is de situatie dat een bestuurder van een rechtspersoon bij een 
besluit 
Een persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon. 
Om dit te voorkomen kan men meerdere offertes aanvragen voor de grotere bedragen. 
Voor bedragen van onder de …………….euro is er voor de vereniging geen sprake van 

 tegenstrijdige belangen, dit heeft wel de goedkeurig van het algemeen bestuur nodig. 
 

b. Meervoudig stemrecht. 

Voor de vereniging is er geen regeling in de wet over een meervoudig stemrecht in het 
bestuur. 
In de wet staat niet dat iedere bestuurder één stem heeft. 
Op dit moment is er niemand in de vereniging die meervoudig stemrecht heeft, voor de 
stemming in de algemene ledenvergadering staat omschreven in het Huishoudelijk 
reglement. 
Voor stemming in het algemeen bestuur zijn minimaal 5 personen voor nodig die 
allemaal 1 stem 
kunnen uitbrengen. 
In de vereniging hebben alle bestuurders, ereleden en leden geen meervoudig  
stemrecht. 

 
c. Toezicht en bestuurders. 

De bestuurders hebben de verplichting hun taken behoorlijk te vervullen en kunnen 
daarop worden aangesproken. 
Die behoorlijke taakvervulling houdt in dat als bestuurder in elk geval handelt in 
overeenstemming met het statutaire doel en zich houdt aan in de wet en statuten 
omschreven verplichtingen. 
De penningmeester mag uitsluitend grote betalingen doen die zijn gefiatteerd door een 



ander bestuurslid, in dar kader is het verstandig dat het adres waar de facturen naar 
verstuurd worden, niet het adres is van de penningmeester, maar een ander 
bestuurslid, die kan dan gelijk de facturen fiatteren.   

 
d. Regeling voor ontstentenis of belet. 

Bestuurders van de vereniging moeten zich bij het vervullen van hun taak richten op 
het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden vereniging. 
Het Algemeen Bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester en 
commissies kiest onmiddellijk na hun aanstelling, vervangers aan bij ontstentenis of 
belet voor deze functies, bij verlet gaat men uit van langdurige afwezigheid. 
Deze vervangers moeten in de notulen goed worden vastgelegd en goedkeuring 
hebben van het voltallig algemeen bestuur. 
Thea: heeft KNLTB geen format? Jawel, dit is met informatie van de KNLTB.. 

 
12. Banen reserveren 

a. Uitslag enquête digitaal afhangen  
Victor: geeft toelichting op enquête. 245 mensen hebben de enquête ingevuld. In 
coronatijd blijven we digitaal van tevoren afhangen. Hij denkt dat dit Het Nieuwe Baan6 
verlies gaat opleveren. Aanleiding van enquête was drukte op de banen, evt meer 
banen beschikbaar stellen voor vrij spelen tussen 19 en 21 uur? 
Eventueel nieuwe enquête als corona voorbij is.  

             
b    Koppeling verlichting aan digitaal afhangen 

Johan: digitaal afhangen. Lampen gaan aan op astronomische klok. Op donkere dagen 
gaan ze soms te laat aan. Handmatig is mogelijk, maar liefst zo min mogelijk, anders 
raakt systeem in de war. Er is nu probleem, dat je niet kunt doorhangen, als de 
volgende afhangtijd al is ingegaan. Er komt update van KNLTB voor afhangen, waarbij 
je resttijd kunt afhangen.  
Voor nu: als je op het park bent, omdat je een tijd hebt afgehangen, mag je meteen de 
volgende vrije baan afhangen na jouw speeltijd.  
Thea de Vries vraagt waarom Johan alles bij hem houdt en niet meer mensen 
verantwoordelijk maakt, bv baan6? Johan antwoordt, dat hij eerst alles goed werkend 
wil hebben en het daarna pas wil delen.  
     

13. Rondvraag. 
Glenda: Energieweg is steeds drukker en luidruchtiger. Kan gemeente geen bomen voor 
het hek plaatsen? Gaan we navragen bij gemeente. 
Thea: vooral op de donderdag heel veel keiharde voetballen over het hek. Vraag: kan er 
samen met Blauwwit een hoger net worden geplaatst? Johan: is eerder ook aan de orde 
geweest. Het hek is van gemeente en voldoet aan de eisen. Toen was het op 
dinsdagavond, daarna trainingen gewijzigd. We zullen met Blauw wit overleggen.   
Mike: minimaal 10 keer per week liggen er banen leeg tussen 19-21 uur. Mensen 
annuleren onvoldoende de banen als ze toch niet gaan spelen. 
Oproep doen om te annuleren via Club App. Een andere optie is, bevestigen in het 
clubhuis.  
Susan: Andere tennisclubs kunnen Tachys niet vinden vanaf de Energieweg. Voorstel 
is: adres wijzigen in Kerkstraat en een bordje plaatsen met Tachys voor mensen die 
toch via de Energieweg het park binnenkomen. Dit in overleg met Blauwwit. 

 
Tot slot bedankt Johan om 22.45 uur de leden voor hun deelname en hij biedt iedereen .  
een drankje aan op kosten van het bestuur. Prettige avond en tot ziens op de 
tennisbaan. Tot de volgende ALV in maart 2022. 
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