
Van het bestuur          

Verslag Algemene Vergadering  
28 november 2022 

Bestuur aanwezig:  Therese Borghuis ! voorzi3er 

Ronald van Mersbergen ! algemeen bestuurslid 

Jan Drentje ! penningmeester 

Esther Huitema ! secretaris 

MarAjn Lamers -> algemeen bestuurslid 

Afwezig met kennisgeving: Rene Engelen, Toos Bongaarts, Greet Drent, Kees Graf, Angela van 
Kesteren, Dieta Kruithof, Ki3y Berends, Ron Evers, Nienke Wiersma, 
Frieda Cressie 

Aanwezige ereleden: Steven Bannink, Monique Lubbers, José Broekhuysen 

Aanwezige leden: 17   

1 Opening  

De voorzi3er opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder ereleden José 
Broekhuysen, Steven Bannink en Monique Lubbers 

2 Afmeldingen  

Zie afmeldingen hierboven.  
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3. Mededelingen 

In memoriam: Irene Roderkerk – van Egmond. Steven Bannink haalt herinneringen op aan deze 
bijzondere vrouw die zoveel hee] betekend voor OTV. Mede dankzij haar is de club nu zoals die nu is.  

Tevens wordt kort sAlgestaan bij het overlijden van Auke Sieswerda (oud lid) en Annemarijn Boon (oud 
jeugdlid, dochter van onze leden Jaap Boon en Yvonne Vogels) 

Ter nagedachtenis wordt 1 minuut sAlte gehouden.  

4. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken 

5. Notulen ALV 28 maart 2022 

Steven Bannink: Complimenten voor de notulen. Ik heb wel 2 suggesAes, namelijk: volledige namen 
benoemen. En waar staat ‘Therese biedt borrel’ aan moet zijn ‘Bestuur biedt borrel aan’. 

Notulen zijn akkoord bevonden. 

6. ABredende bestuursleden 

Ronald licht het a]reden van Therese toe. 

Begon Ajdens de corona periode. Een hele he]ige periode. 

Daarna: nieuwe statuten die voldoen aan de WBTR en huishoudelijk reglement zijn opgesteld in begin 
2022.  

Opening tweede padelbaan: mooie opening 

Opening blauwe banen: mooie toevoeging aan ons park. 

Toespraak van Jan. 

Cadeautje wordt aangeboden. 

Dankwoord van Therese 

7. Nieuwe bestuursleden 

Formeel had het Bestuur moeten aankondigen dat Jan voorgesteld zou worden als Ad Interim 
Voorzi3er. Dit is niet gebeurd, maar dit mag alsnog Ajdens de ALV gebeuren conform ArAkel 11 van de 
statuten. 

Renee Kortleve: Graag een dankwoord richAng Therese: Als lid van OTV, weet ik wat er speelt binnen 
het Bestuur en binnen de vereniging. Ik heb enorm veel respect voor je op de manier waarop je de 
funcAe hebt uitgevoerd. Heel zichtbaar op een predge manier. Persoonlijk wil ik je daar heel erg voor 
bedanken. Ik wens je heel veel succes en geluk met je nieuwe passie. En ik sta achter Jan om de rol 
van voorzi3er a.i. te vervullen. 

Jan Drentje: Ik heb Adry Mulder gevraagd om als a.i. penningmeester te fungeren. 

Femke Hendriks: Ik vraag me af of dit zo statutair zo mag. 
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Ronald van Mersbergen: In de statuten staat in punt 11 dat dit wel via de ALV mag worden 
neergelegd, indien de ALV akkoord gaat. Statutair is dit dus een correcte gang van zaken. 
De leden gaan akkoord met deze gang van zaken.  

De leden geven applaus en geven hiermee een akkoord op zowel Jan Drentje als Adry Mulder. 

Therese Borghuis overhandigt de hamer en de voorzi3er medaille officieel aan Jan Drentje. 

8. (Her) benoeming kascommissie 

MarAn Jooss en Jaap Both hebben alle stukken doorgenomen met Adry Mulder. Volgens de 
kascommissie is alles akkoord bevonden. Graag willen we ze herbenoemen voor de volgende ALV. 
Iedereen is akkoord.  

Is er iemand die zich wil aanbieden om de kascommissie daarna op te volgen? Ja, Maarten 
Kruitwagen en Bart Vollaard melden zich aan. 

9. Vrijwilliger van het jaar 

Steven Bannink rijkt de bokaal uit aan Adry Mulder. Adry verzorgt op de achtergrond vele financiële 
zaken, samen met Jan Drentje. Daarnaast is hij ook intensief betrokken geweest met betrekking tot de 
investering van de nieuwe banen samen met Robert Jan Schampers en Jan Drentje. 

10. Overzicht baanprioritering 

De realisaAe van de padelbanen en de nieuwe banen is mede dankzij het werk van het bestuur 
gerealiseerd, daar nog heel veel dank voor.  

Monique Lubbers: ’s avonds is er 1 verlichte baan voor de recreanten beschikbaar Ajdens de 
compeAAe? 

Ronald: dit geldt specifiek voor Ajdens de KNLTB-compeAAe. Dit vullen we aan in het overzicht. 

Monique Lubbers: hoe zit dit Ajdens de regio trainingen? 

Ronald: Als het langer duurt vervallen de trainingen. De trainingen voor de jeugd gaan wel alAjd door. 
Tav de regiotraining: HOT hee] gevraagd of zij onze de nieuwe banen op woensdag mogen huren. 
Deze trainingen moeten gewoon doorgaan, kinderen komen soms van ver. Hier krijgt de club ook een 
mooie vergoeding voor. De regiotrainingen gaan door zoals gepland. 

Renee Kortleve: op maandag is er 1 gravelbaan voor recreanten, klopt dat? Ik dacht dat met de komst 
van de hardcourt de trainingen naar die banen gaan. 

Ronald: nee, dit is geen afspraak. 

Lizanne Jacobs: het komt voor dat in het reserveringssysteem banen staan gereserveerd, maar als je 
hier komt zijn ze vaak vrij. Kan daar iemand op toezien. 

Ronald: Het is vrijwilligers werk, dus kunnen hier niet iemand voor aanstellen. 

Therese: maar misschien is er iemand die hier ideeën over hee]. 

Lizanne Jacobs: Ik kon niet spelen omdat de banen gereserveerd waren voor de compeAAe, terwijl de 
banen allang vrij waren. 

Ronald: Voor de compeAAe moet je per parAj ongeveer 1,5 uur reserveren, maar soms zijn 
wedstrijden eerder afgelopen en soms duurt het wat langer. Wij reserveren volgens de KNLTB 
richtlijnen. In de dynamiek van een wedstrijddag is dit (te) lasAg om aan te passen. 

Het bestuur staat open voor suggesAes hoe dit te verbeteren. 
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MarAjn: toelichAng vanuit de jeugd. Als er banen vrij dreigen te vallen, plannen zij banen vrij. Het kan 
voorkomen dat we een keer een baan vergeten. Het streven is dat we er bovenop zi3en. 

Overzicht baanprioritering wordt geaccordeerd, met aanpassing van KNLTB compeAAe.  

11. Terugblik opening nieuwe banen 

Jan gee] een toelichAng op de presentaAe van de nieuwe banen. Van oorsprong was de 
samenwerking heel goed (1937). Maar in de huidige Ajd was dit toch een stuk moeizamer. 

Met de nieuwe banen kan de samenwerking met andere clubs verbeteren. 

Aanleg van de banen was een enorm karwei, maar samen met de enorme hulp van Robert Jan 
Schampers, Steven Bannink en Adry Mulder hebben we de klus geklaard. 

12. BegroQng 2023 

Hier en daar zijn wat prijssAjgingen, maar de grootste sAjging zijn de energiekosten. In 2023 gaan we 
uit dat we op 0 uitkomen. Er is daardoor weinig ruimte voor investeringen. De begroAng van 2023 is 
op 700 leden ingesteld. Grote investeringen moeten we uitstellen naar 2024. 

Verder stelt het bestuur voor om de contribuAe niet met het indexaAecijfer te verhogen (10 %) maar 
met 2% te verhogen en een eenmalige energietoeslag van 10 euro te vragen. Deze energietoeslag 
geldt alleen voor volwassen leden. Concreet betekent dit dat de contribuAe voor 2023 voor 
volwassenen uitkomt op 250 + 5 + 10 = 265 euro. Het kan zijn dat wanneer de energiekosten 
structureel hoog blijven dat de eenmalige energietoeslag alsnog structureel wordt.  

Bart Vollaard: vraag over energiekosten, daar staat 11k.  

Jan: dit is niet de goede versie. We gaan uit van 27k 

Monique Hendriks: zijn er nog mogelijkheden om de energiekosten te verlagen. 

Jan: wellicht iets maar niet heel veel te doen. 

Huib Schellekens: 2% indexering vind ik te laag. Is er onderzoek gedaan bij andere 
tennisverenigingen? 

Jan: wij gaan voor een lage indexering en een eenmalige energietoeslag. Dan kom je op hetzelfde uit. 
Eind 2023 moeten we het er opnieuw over hebben. 

Andere clubs kiezen voor andere oplossingen: bijvoorbeeld lampen uit na 19 uur, sommige 
verenigingen zi3en veel krapper en zullen zwaardere maatregelen moeten nemen. Iedere club hee] 
een eigen verhaal. 

Bart Vollaard : Als je de contribuAe met 6% verhoogd is dat structureel. De gekozen oplossing vind ik 
daarom een hele vriendelijke oplossing. 

Jan: die energietoeslag doen we alleen voor de volwassenen. 

Is iedereen akkoord met de begroAng en de contribuAe: ja, iedereen is akkoord. 

Renee Kortleve: is het mogelijk als leningen afgelost zijn en er meer leden zijn, de contribuAe ook een 
keer omlaag kan gaan? 

Jan: goeie opAe. Eind 2023 hebben we beter zicht op de financiën en dan kunnen we bepalen welke 
investeringen willen doen en of een verlaging mogelijk is. 

13. ContribuQe 2023 
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Zie punt 12. 

14. WvTk 

Geen 

15. Rondvraag 

Anne3e Verhoeven: ik heb met opgegeven als nieuwe lid, kreeg uiteindelijk posiAef bericht van de 
ledenadministraAe. 

Ronald: lijkt erop dat je genept wordt. 

Anne3e Verhoeven: ik ben er niet ingetrapt. 

16. SluiQng 

Het Bestuur nodigt u uit voor een drankje. 
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