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Datum: 24 maart 2022.

Aan: Leden TVW.

Van: Secretaris Wim Bruyn (notulist).

Onderwerp: Notulen 51ste Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2022.

Referentie: TVW notulen ALV51 2022-03-23.docx.

1. Algemeen
Na wat problemen met de apparatuur opent onze voorzitter Ton Ruys om 20:10 uur de eenenvijftigste
Algemene Ledenvergadering en heet iedereen hartelijk welkom.
Er zijn 38 leden aanwezig, 13 leden hebben zich officieel afgemeld.
Deze jaarvergadering heeft betrekking op het verenigingsjaar 2021.
Op de TVW-website, informatie > algemene ledenvergadering, zijn de volgende documenten gepubliceerd:

 Notulen ALV50 2021-10-28
 Agenda ALV51 2022-03-23
 Notulen ALV51 2022-03-23
 Presentielijst ALV51
 Jaarverslag 2021 Barcommissie
 Jaarverslag 2021 Jeugdcommissie
 Jaarverslag 2021 Parkcommissie
 Jaarverslag 2021 Penningmeester
 Jaarverslag 2021 Sponsorcommissie
 Jaarverslag 2021 Technische commissie
 Jaarverslag 2021 Evenementencommissie
 Aanbiedingsbrief kascontrole
 Verslag kascontrole over boekjaar 2021
 Concept TVW Huishoudelijk reglement 2021
 Concept TVW Statuten 2021

2. Agenda
1. Goedkeuring notulen ALV oktober 2021
2. Binnengekomen stukken
3. Jaarverslagen commissies
4. Financiële resultaten 2021
5. Kascommissie
6. Vaststellen contributie 2022
7. Jubilarissen TVW
8. Onze trainers
9. Project Guisweg
10. Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement
11. Samenstelling bestuur
12. Rondvraag
13. Sluiting
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2.1 Goedkeuring notulen ALV januari 2021

Met een algemeen applaus zijn de notulen van de 50ste Algemene Ledenvergadering door de leden goedgekeurd.

2.2 Binnengekomen stukken

De volgende stukken zijn bij het secretariaat binnen gekomen:
 Aanbeveling van de kaskommissie.
 Afmeldingen van 13 leden voor deze algemene ledenvergadering.

2.3 Jaarverslagen commissies

De commissievoorzitters geven een korte toelichting op hun jaarverslag.
Voor alle commissies geldt dat voor dit jaar opnieuw de impact van de Coronapandemie fors is geweest.
Er waren zeer beperkte activiteiten mogelijk en er waren weinig opbrengsten uit deze activiteiten.
Ook de omzet van de bar was wederom minimaal.
De voorzitter barcommissie brengt nogmaals onder de aandacht dat de plastic flesjes waar tegenwoordig statiegeld op
wordt geheven gedeponeerd kunnen worden in de daarvoor neergezette container. De club levert deze container in als
hij vol is en de opbrengst komt ten goede aan TVW.
Belangrijk: De container is dus GEEN afvalbak voor niet-statiegeld flesjes of ander afval.
Ook voor 2021 heeft Anke Patrick, bij gebrek aan een voorzitter parkcommissie, de honneurs waargenomen. Anke kon
niet op de vergadering aanwezig zijn zodat Ton Ruys daarom een korte toelichting op haar jaarverslag geeft met
natuurlijk het belangrijkste gebeuren van 2021 het vervangen van de banen.
Hij doet opnieuw een klemmend beroep op de leden voor het invullen van de functie voorzitter parkcommissie.

2.4 Financiële resultaten 2021

Onze penningmeester Marc Weijkamp presenteert de financiële cijfers van 2021.
Ondanks Covid-19 is er toch nog een winst gerealiseerd van € 20807.
De penningmeester voert een stringent beleid ten aanzien van afschrijven op banen en machines zodat, als deze zijn
versleten, er kapitaal voor vervanging beschikbaar is.
Vanuit de vergadering zijn verder geen vragen meer gesteld betreffende de financiële resultaten.

2.5 Kascommissie

Het kascommissie lid Mundi Coester geeft een korte toelichting op de kascontrole die hij samen met Walter van
Bezooijen heeft uitgevoerd.
Citaat uit het rapport - Bij de controle sprak ons de transparantie in het beeld van de getoonde stukken zeer aan.
Wij willen uw penningmeester daarvoor uitdrukkelijk complimenteren.
Uit dat beeld blijkt ook, dat onze vereniging financieel robuust is en dat de financiën op sobere en effectieve wijze
wordt gevoerd - .
In hun rapport adviseren zij aan de algemene ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen.
Met een algemeen applaus wordt door de aanwezige leden decharge verleend.
Door de Covid-19 maatregelen van afgelopen twee jaar zijn beide kascommissieleden gedurende deze periode
aangebleven maar zijn nu beide aftredend.
Verzoek aan de vergadering voor twee nieuwe kascommissieleden voor het uitvoeren van de controle op het financiële
beleid van de vereniging. Er meldt zich niemand. Het bestuur gaat de komende periode kijken of er leden zijn die dit
willen doen.
Marck Weijkamp bedankt de kascommissie voor hun bijdrage.
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2.6 Vaststellen contributie 2022

Het bestuur stelt voor de contributie met slechts 1,8% te verhogen voor het opvangen van gestegen kosten, inlopen
achterstallig onderhoud en veiligstellen toekomstige investeringen.
Dit komt neer op een verhoging van ongeveer € 3,00 per lid.
De vergadering gaat met een applaus akkoord met de voorgestelde verhoging.
De nieuwe contributiebedragen worden z.s.m. op de TVW-site gepubliceerd.
Marc Weijkamp maakt de aanwezigen erop attent dat als je je contributie met een automatische incasso betaald, dit
in 3 termijnen zal gebeuren. Bij geen automatische incasso wordt een factuur voor het gehele contributiebedrag
gestuurd en dient ook in een keer betaald te worden.

2.7 Jubilarissen TVW

Zes jubilarissen, waarvan twee aanwezig, ontvangen uit handen van de voorzitter Ton Ruys een heerlijke fles wijn.
Voor de overige jubilarissen zijn bekenden aanwezig die de fles voor hen meenemen.
Het bestuur vraagt de vergadering of deze willen vasthouden aan de “speld traditie” momenteel zijn de 25 jaar speldjes
op en moeten er nieuwe aangeschaft worden.
De vergadering is akkoord om geen speldjes meer uit te reiken maar wel de fles wijn in ere te houden.
Marc Weijkamp overhandigt onze scheidende voorzitter Ton Ruys, met een uitvoerig dankwoord voor zijn werk als
interim-voorzitter in de soms wat roerige momenten van de afgelopen jaren, een fles wijn en een bos bloemen.
Ook de scheidende voorzitter Vrienden van TVW, Marjan de Haan (helaas niet aanwezig) ontvangt een fles wijn en bos
bloemen als dank voor haar voorzitterschap. Wouter de Haan neemt de bloemen en fles voor haar in ontvangst.
Mart verkuil merkt nog op dat we wellicht ook aandacht kunnen besteden aan de nog langere lidmaatschappen.

2.8 Onze trainers

Van ons trainer driemanschap Wesley, Davey en David kon Davey alleen aanwezig zijn.
Wederom waren zij vanwege Covid-19 maatregelen beperkt in hun mogelijkheden maar zien het komende seizoen met
vertrouwen en enthousiasme tegemoet.
Davey geeft aan dat Wesley op het punt staat voor het eerst vader te worden.
Verder hebben onze trainers een vijfjarig contract met TVW afgesloten waarmee de trainers als mede het bestuur erg
blij mee zijn.
Verder weet Davey te melden dat het aantrekken van nieuwe jeugdleden nog steeds erg succesvol verloopt.

2.9 Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement

Invoering van de WBTR (Google als je er meer van wilt weten) heeft het bestuur genoodzaakt nieuwe statuten en een
huishoudelijk reglement te maken.
Marc Weijkamp geeft een korte toelichting op deze wet en beantwoordt vragen hierover.
Daarna stemt de vergadering over beide concept documenten.
Beide documenten worden door de vergadering zonder tegenstemmen of onthoudingen aanvaard.
Aangezien 38 vóór stemmen geen 2/3 meerderheid van alle stemgerechtigde leden is dient er volgens de statuten een
nieuwe Algemene Ledenvergadering plaats te vinden om de concepten opnieuw in stemming te brengen.
Dan is het voldoende dat een 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden voor is.
Deze vergadering is vastgesteld op 13 april 2022, 20:00 uur, clubhuis TVW.
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2.10 Project Guisweg

Ton Ruys geeft een status overzicht van het project Guisweg.
Vast staat dat als de plannen verwezenlijkt gaan worden TVW moet verhuizen naar een andere locatie waarbij een fusie
met KZTV een optie is.
De spoorwegovergang gaat dicht en er liggen nog steeds de Noordelijke - en Zuidelijk variant op tafel waarbij de
Zuidelijke de voorkeur heeft.
Binnen een paar maanden zal er een actualisatie van de planning komen en worden beide tennisverenigingen hierover
geïnformeerd.
Op dit moment verwacht Ton dat de realisatie op z’n vroegst in 2026 zal starten.

2.11 Samenstelling bestuur

Ton Ruys is gestopt als voorzitter, Wim Bruyn heeft aangegeven alsnog aan te willen blijven in de rol van secretaris.
Dan is de bestuurssamenstelling feitelijk als volgt:

 Voorzitter: Vacature
 Secretaris: Wim Bruyn
 Penningmeester: Marc Weijkamp
 Bestuurslid: Vacant
 Bestuurslid: Vacant

Dit is een zeer onwenselijke situatie en Marc Weijkamp doet dan ook een klemmend beroep op de aanwezige leden zich
voor een van de vacatures kandidaat te stellen.
Eppo Janssen geeft aan over circa drie maande over meer tijd te kunnen beschikken en dan wellicht de functie van
voorzitter te willen bekleden.
Mundi Coester geeft n aan dat hij tot dat moment het gat wel wil opvullen.
Wouter de Haan biedt ook zijn diensten aan.
Na enige discussie wordt besloten dat het bestuur met deze personen in overleg treedt en bij de ledenvergadering
van 13 april eventuele bestuursfuncties door de vergadering te laten bekrachtigen.
Het bestuur is heel blij dat er zich kandidaten aangemeld hebben.
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2.12 Rondvraag

Chris Shöbel Is een fusie tussen TVW en KZTV wel nodig?
Antwoord: Zaanstad wil dit omdat zij geen ruimte voor twee tennisverenigingen binnen de
Gemeente beschikbaar heeft.

Chris Shöbel Hoort van Koos Krokké (voorzitter KZTV) andere geluiden, meer in de zin dat TVW op zal
gaan in KZTV.
Antwoord: Koos stopt als voorzitter einde dit jaar.

Wouter de Haan: TVW is financieel gezond, KZTV heeft schulden. Hoe gaat dat bij een fusie?
Antwoord: Fusies tussen verenigingen worden meestal begeleid door een functionaris van
KNLTB. Club financiën zijn daarin een belangrijk onderwerp waar oplossingen voor gezocht
moeten worden.
Doordat TVW gedwongen moet verhuizen is er binnen Project Guisweg budget beschikbaar
voor het inrichten van een nieuw tennispark. Dit zijn dus geen gelden van Gemeente Zaanstad.

Jan Pfann: Komt er nog een winddoek naast baan 6?
Antwoord: Er zijn momenteel geen sponsoren voor zo’n dergelijk doek. Binnen de
parkcommissie wordt geregeld dat het doek naast baan 2 binnenkort verhuisd wordt naar
baan 6.

Henk Groot: Het overgebleven kunstgras is onvoldoende voor het bekleden van de oefenkooi. Kan er nieuw
kunstgras besteld worden?
Antwoord: Leverancier moet een offerte maken waarna het bestuur tot aanschaf kan besluiten.

Remmy Drost: De toegang tot het park werkt niet lekker. Het is meerdere malen voorgekomen dat jeugd niet
naar binnen kon.
Antwoord: De poort wordt door moderne software bestuurd en momenteel beheerd door Ton
en Wim. Het basisprincipe is dat de poort met de KNLTB ledenpas te allen tijden geopend kan
worden en na openen circa 7 seconden later begint met langzaam sluiten.
Voor specifieke situaties kan dit aangepast worden. Voor de trainers is bijvoorbeeld geregeld
dat op bepaalde dagen tussen twee tijdstippen de poort open blijft. Bijvoorbeeld op de
woensdagen tussen 15:00 uur en 18:00 uur.
Dus als in specifieke situaties, b.v. een toernooi de poort langer open moet blijven kan dat
ingesteld worden. Een (mail)bericht naar Ton en/of Wim met de gewenste openingstijden is
dan voldoende.

Walter van Bezooijen: Wat doet de voorzitter parkcommissie?
Antwoord: Het eerste aanspreekpunt voor het hele reilen en zeilen van het park in een
aansturende rol. Anke Patrick leidt momenteel de werkochtend ploeg voor onderhoud en
schoonmaakwerkzaamheden, en dat doet zij met veel inzet en plezier. Er is dringend behoefte
aan vooral een technisch aanspreekpunt voor gebouwen, hekwerk e.d.

Henk Groot: Stelt voor om samen met Walter een soort duo parkcommissievoorzitter te vormen.
Antwoord: Het bestuur zou dit graag met jullie willen bespreken.

Walter van Bezooijen: Geeft aan dat het kascommissie lidmaatschap niet veel werk is. Feitelijk maar twee ochtenden
per jaar overleggen met de penningmeester en daar de financiële administratie doornemen plus
een rapport schrijven.
Dus Walter roept ook de leden op zich voor deze functie beschikbaar te stellen.
De penningmeester geeft aan dat het wel een belangrijke taak is. Voor een gezonde vereniging
is het van belang dat de financiën door niet bestuursleden worden gecontroleerd, anders keurt
de slager zijn eigen vlees.

2.13 Sluiting

De voorzitter is blij met de gevoerde discussies en suggesties en bedankt alle deelnemers voor hun tijd en aandacht.
Het bestuur gaat aan de slag en zal via de bekende communicatiekanalen de leden op de hoogte houden van de
vorderingen.
De vergadering wordt om circa 10:10 afgesloten.


