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Notulen Algemene Ledenvergadering AMVJ Tennis 2019 
 
Datum:  donderdag 28 februari 2019 
Locatie:  AMVJ Sportcentrum 
Opening:  20:09 uur 
Sluiting:  22:55 uur 
 
Voorzitter:  Frank Helderman 
Notulist:  Max de Vreede 
 
Aanwezigen: 
Frank Helderman (voorzitter), Max de Vreede (secretaris), Michel Lubbinge (penningmeester), Daan Voeten 
(algemeen bestuurslid), Jan de Vreede (algemeen bestuurslid), Allard Heck, Coos van Meurs, George Pont, Géjé 
Broekhuis, Fred Kruikemeier, Jacqueline de Wit, Anita van Meurs, Mariette Sibbing, Han Kruijswijk, Joyce 
Postma, Karin Dijkman, Robbert Veltman, Jack Souisa, Mayumi Konishi, Ryaji Fujita, Elmy Buijs, Jan 
Thiescheffer, Carli ter Haar. 
 
Afwezigen met bericht: 
Bea van Rooy, Willem Elzenga, Nora Kouwenhoven, Annemarie Donker, Luc Sunter, Sonja Westland, Paul 
Vogel, Jan van Tiel, Jeantine Geleijnse en Jeroen de Liefde. 
 

Agenda 
___________________________________________________________________________________________ 
 
1. Opening 
2. Mededeling van het bestuur 
3. Ingekomen stukken 
4. Vaststellen verslag jaarvergadering 7 maart 2018 
5. Jaaroverzicht 2018 
6. Jaarrekening 2018 – Verslag kascommissie - Decharge bestuur beleid 2018 
7. (Her)verkiezing bestuur 
8. Vaststelling begroting 2019 en contributie 2019 
9. Benoeming commissies 
10. Stand van zaken rondom AMVJ Sportcentrum 
11. W.v.t.t.k. 
12. Rondvraag en sluiting 
 

1. Opening 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Frank Helderman heet alle aanwezigen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Mededelingen van het bestuur 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Frank Helderman biedt namens het bestuur excuses aan voor het laat toesturen van de relevante stukken voor 
de algemene leden vergadering 2019.  
 
Er zijn van leden enkele punten en vragen toegestuurd die zullen worden besproken in agendapunt 3.  
 
De agenda is vastgesteld.  
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3. Ingekomen stukken 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Onderwerp Inbrenger Opmerking 

Snoeibeleid Allard Heck Allard Heck is het oneens met het snoeibeleid op het sportpark. Volgens 
Allard wordt er op het sportpark overmatig gesnoeid. Allard vraagt of 
AMVJ Tennis invloed heeft op het snoeibeleid.  
Volgens Frank Helderman heeft AMVJ Tennis invloed op het snoeibeleid. 
De snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd door de Gemeente 
Amsterdam (hierna: Gemeente). Volgens Coos van Meurs zijn de 
snoeiwerkzaamheden gedaan op verzoek van AMVJ Voetbal. Frank heeft 
contact opgenomen met de Gemeente. De Gemeente stelt zich op het 
standpunt dat deze snoeiwerkzaamheden noodzakelijk waren. Allard zou 
graag meer groen op het sportpark zien en stelt voor om samen te 
werken met AMVJ Hockey, AMVJ Voetbal en AMVJ Golf om meer groen 
op het park te krijgen. Volgens Frank kunnen plannen voor meer groen 
aan de Gemeente worden voorgelegd.  
 

Winddoeken Allard Heck Allard Heck kaart aan dat de winddoeken bij de tennisbanen moeten 
worden opgehangen. Deze winddoeken moeten door AMVJ Tennis op 
eigen initiatief worden opgehangen. Dit is geen taak van de Gemeente nu 
de baanhuur enkel de huur voor een kale baan betreft. Het ophangen 
van winddoeken, aanbrengen van hekwerk, bankjes en scoreborden is 
een verantwoordelijkheid voor de vereniging.  
Robbert Veltman haakt aan op dit punt en geeft aan dat hij een afspraak 
heeft gemaakt met Géjé Broekhuis om de winddoeken op te hangen. 
Frank Helderman  stelt voor om een whatsapp groep aan te maken zodat 
zeker is dat de winddoeken tijdig worden opgehangen.  

Kalenderjaar 
lidmaatschap 

Coos van Meurs Volgens Coos van Meurs klopt het kalenderjaar t.o.v. het lidmaatschap 
niet. Volgens Coos is het nu mogelijk om op een later tijdstip lid te 
worden van AMVJ Tennis maar eerder in te schrijven voor de competitie. 
Dit zou leiden tot het betalen van minder contributie.  
Frank Helderman heeft dit punt uitgezocht. Het kalenderjaar t.o.v. het 
lidmaatschap klopt wel. Het inschrijven voor competitie en het betalen 
van minder contributie is niet mogelijk nu de KNLTB ledenpassen op een 
later moment door AMVJ Tennis beschikbaar worden gesteld.  

Reductie 
contributie 
bij blessures  

Coos van Meurs Coos vraagt of het mogelijk is om minder contributie te betalen indien 
een lid geblesseerd raakt. Het bestuur heeft inderdaad de bevoegdheid 
om de contributie in het geval van een blessure te verminderen. Dit punt 
is besproken tijdens de bestuursvergadering van 14 mei 2018. Hierin is 
unaniem besloten dat het bestuur enkel van deze bevoegdheid gebruik 
maakt in gevallen van zeer ernstige blessures welke het bestuur van 
geval tot geval zal beoordelen. 

Lid worden 
in bepaalde 
periode 

Coos van Meurs Om meer leden te werven stelt Coos van Meurs voor om een 
lidmaatschap voor een bepaalde periode te introduceren. Hiervan 
kunnen leden van AMVJ Voetbal/Hockey/Golf gebruik maken om in de 
zomerperiode te tennissen. In de bestuursvergadering van 14 mei 2018 is 
eveneens besproken om een proeflidmaatschap te introduceren voor 
AMVJ Voetbal/Hockey/Golf. Van dit proeflidmaatschap zouden leden 
gebruik kunnen maken om met AMVJ Tennis kennis te maken. Het doel 
van dit lidmaatschap is het werven van nieuwe leden. Dit plan zal verder 
worden uitgewerkt. 
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4. Vaststellen verslag jaarvergadering 2018 
___________________________________________________________________________________________ 
 
In dit agendapunt is het jaarverslag 2018 zoals uiteengezet onder het kopje “Agendapunt 5 – Jaaroverzicht 
2018” welke is te vinden in de agenda en uitnodiging gedeeld door Frank Helderman in aanloop naar deze 
algemene ledenvergadering. Het verslag is bij stemming goedgekeurd. Er is een opmerking naar aanleiding van 
dit verslag binnen gekomen: 

Onderwerp Inbrenger Opmerking 

Scooters en 
brommers 

George Pont George Pont merkt op dat er in het jaar 2018 was besproken dat het 
bestuur actie zou ondernemen tegen de brommers en scooter die 
worden geparkeerd onder het buitenterras van het clubhuis. Er was 
besproken dat er wegversperringen door middel van bloembakken 
zouden komen die de doorgang van scooters en brommers zou 
bemoeilijken. Deze actie is uitgebleven en George vraagt om een 
verklaring.  
Volgens Frank zijn er wel degelijk maatregelen genomen. Zo blijft het hek 
vaker dicht waardoor scooters en brommers niet makkelijk kunnen 
doorrijden. Helaas opent de Gemeente dit hek om door te rijden tot de 
opslagplaats naast banen 7 en 8. Het sportcentrum is hiermee bezig en 
heeft dit punt geagendeerd voor de vergadering van 18 maart 2019.  
 
George verzoekt om akte (bij citaat): 
“Ik wil zien dat er voor het begin van de competitie 2019 maatregelen 
zijn genomen zoals besproken”.  

 

5. Jaaroverzicht 2018 
___________________________________________________________________________________________ 
Frank heeft enkele belangrijke gebeurtenissen van het jaar 2018 besproken. Naar aanleiding hiervan kwamen 
de volgende opmerkingen binnen: 
 

Onderwerp Inbrenger Opmerking 

AMVJ 100 
jaar 

Joyce Postma Joyce Postma merkt op dat het feest ter gelegenheid van het 
honderdjarige bestaan van AMVJ beter en door middel van andere 
kanalen naar leden had moeten worden gecommuniceerd. Volgens Joyce 
was het voor leden niet duidelijk op welke datum het feest zou 
plaatsvinden. Daarnaast heeft Joyce het vermoeden dat veel leden (en 
ook oud leden) helemaal niet op de hoogte waren van het feest. Volgens 
Han Kruijswijk is de aankondiging communicatief fout gegaan.  
Frank bespreekt de kanalen waarop is gepoogd om leden te bereiken. De 
enigszins lage opkomst zou hier niet het gevolg van moeten zijn geweest.  

Open 
toernooi 

Jan de Vreede Onder leiding van Jan de Vreede werden de mogelijkheden beoordeeld 
om op het terrein van AMVJ een open toernooi te laten plaatsvinden dat 
zou worden georganiseerd door een professionele partij. Wegens gebrek 
aan sponsorgeld gaat dit toernooi niet dit jaar plaatsvinden. Wel wordt 
gezocht naar een alternatief om een dergelijk toernooi in de toekomst te 
laten plaatsvinden om AMVJ Tennis meer naamsbekendheid te laten 
krijgen.  

Kwaliteit 
banen 

Jack Souisa Volgens Jack Souisa is de kwaliteit van de banen nog steeds ondermaats. 
Vooral aan het einde van de dag. Frank Helderman geeft aan dat de 
kwaliteit van de banen al een stuk beter is dan vorig seizoen maar dat het 
bestuur bekend is met het probleem. Volgens Frank is de Gemeente (die 
verantwoordelijk is voor het onderhoud) onderbemand. Het bestuur zal 
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wederom contact opnemen met de Gemeente om de kwaliteit van de 
banen te verbeteren.  

  

6. Jaarrekening 2018 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Volgens de kascommissie vertegenwoordigd door Fred Kruikemeijer zijn alle bescheiden gecontroleerd en 
akkoord. Over de jaarrekening is tijdens de vergadering gestemd. De jaarrekening is met unanieme 
meerderheid van stemmen goedgekeurd. Tevens is aan het bestuur met unanieme meerderheid van stemmen 
décharge voor het gevoerde beleid van 2018 verleend.  
 
Michel Lubbinge heeft nog enkele opmerkingen aangevoerd naar aanleiding van de jaarrekening 2018: 
 

Onderwerp Inbrenger Opmerking 

Jaarrekening 
2018 

Michel Lubbinge De vereniging AMVJ Tennis leidt structureel verlies. Nu vier jaar 
achtereenvolgens. Dit jaar is het verlies met EUR 3.000,- toegenomen. 
Dit komt omdat de energiekosten over het vorige jaar niet goed waren 
ingeschat waardoor er fors meer moest worden bijbetaald. Verder zijn 
de contributie opbrengsten minder dan het vorige jaar. Ook zijn de 
kosten voor de baanhuur omhoog gegaan omdat deze kosten mee 
stijgen met de inflatie index. Er is nog voldoende eigen vermogen om het 
verlies te ondervangen voor de aankomende jaren maar de vereniging 
moet zich inzetten om dit structurele verlies te verminderen. 

 

7. (Her)verkiezing bestuur 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Frank helderman treedt af als voorzitter. Er is nog geen opvolger voor Frank gevonden. Michel Lubbinge, Daan 
Voeten, Max de Vreede en Jan de Vreede zijn met unanieme meerderheid van stemmen verkozen tot het 
bestuur van AMVJ Tennis voor het jaar 2019 – 2020. Michel Lubbinge is benoemd tot penningmeester. Max de 
Vreede is benoemd tot secretaris. Daan Voeten is benoemd tot algemeen bestuurslid en Jan de Vreede is 
benoemd tot algemeen bestuurslid. Daan Voeten zal de rol van vicevoorzitter vervullen tot er een nieuwe 
voorzitter is benoemd. Er zal een nieuwe algemene ledenvergadering worden georganiseerd waarin een 
nieuwe voorzitter zal worden benoemd. 

 
8. Vaststelling begroting 2019 en contributie 2019. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Michel Lubbinge merkt het volgende op naar aanleiding van de begroting 2019: 
 

Onderwerp Inbrenger Opmerking 

Begroting 
2019 

Michel Lubbinge De begroting voor het jaar 2019 is EUR 7.200,- negatief. Deze geschatte 
omzet is gebaseerd op het ledenaantal en de te verwachten 
opzeggingen. Wij houden rekening met een daling van 5% (20 leden). 
Het ledenaantal moet naar minimaal 525 leden anders zullen er 
huurbanen moeten worden opgegeven. 
De begroting is goedgekeurd met unanieme meerderheid van stemmen.  

Contributie Michel Lubbinge De contributie is in vergelijking met andere tennisverenigingen laag. 
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2019 T.o.v. vorig jaar is de contributie gelijk gebleven. Door de stijgende 

kosten wordt voorgesteld om de contributie met 6% (ongeveer 10 euro) 
te verhogen. 
De verhoging van de contributie is goedgekeurd met unanieme 
meerderheid van stemmen. De verhoogde contributie is inmiddels 
bekend gemaakt via de website.  

 

9. Benoeming commissies  
___________________________________________________________________________________________ 
 
In de vergadering zijn de volgende commissieleden benoemd. Enkele commissieleden waren niet aanwezig op 
de vergadering. De onderstaande commissies zijn benoemd onder voorbehoud van goedkeuring van de 
relevante aanwezige commissieleden aangegeven tussen blokhaken.  
 

Onderwerp Inbrenger Opmerking 

Jeugdcommissie Frank 
Helderman 

De jeugdcommissie zal bestaan uit Jack Souisa en Mayumi 
Konishi. 

Kascommissie Frank 
Helderman 

De kascommissie zal bestaan uit [Frank Smit], Fred Kruikemeier 
en [André Kamstra] 

Publiciteitscommissie Frank 
Helderman 

De publiciteitscommissie zal bestaan uit [Nora Kouwenhoven] 
en [Jeroen de Liefde] 

Toernooicommissie Frank 
Helderman 

De toernooicommissie zal bestaan uit Elmy Buijs en nader te 
bepalen. 

Competitieleiding Frank 
Helderman 

De Competitieleiding zal bestaan uit Coos van Meurs en Anita 
van Meurs. 
 

Technische commissie Frank 
Helderman 

Nader te bepalen. 

Evenementencommissie Frank 
Helderman 

[Lisanne Molenaar en [Patricia Scholte ter Horst] 

Toss commissie Frank 
Helderman 

Wegens het succes van de toss avond vorig seizoen zal de 
commissie worden uitgebreid met meer commissie leden. De 
toss commissie zal bestaan uit Frank Helderman, Jacqueline de 
Wit, Claas Stuulen, Luc Sunter, Mary Ann de Vos en Tjerk Hoek. 
Leden die het leuk vinden om te helpen bij de organisatie van 
de toss avond kunnen zich aanmelden bij Frank Helderman. Dit 
wordt zeer op prijs gesteld.  

 

10. Stand van zaken rondom AMVJ Sportcentrum 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Onderwerp Inbrenger Opmerking 

AMVJ 
Sportcentrum 

Coos van Meurs De bovenverdieping van het clubhuis zal worden aangepast. In de ruimte 
wordt een opdeling aangebracht en er zullen ramen komen die kunnen 
worden opengezet. Commissies kunnen gebruik maken van de 
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bovenverdieping om te vergaderen. Het reserveren gaat via het 
barpersoneel. In een tweede fase zal de trap naar de bovenverdieping 
worden aangepast. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen.  
Verder wordt de mogelijkheid bekeken om plantenbakken te plaatsen 
om de doorgang voor scooters en brommers te beperken. Tot slot zal er 
een AED-cursus worden georganiseerd. Geïnteresseerden kunnen zich 
hiervoor aanmelden. Leden zullen hierover worden geïnformeerd.  

 

11. W.v.t.t.k.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Naar aanleiding van de rondvraag zijn de volgende vragen naar voren gekomen: 
 

Onderwerp Inbrenger Opmerking 

Openingstoernooi Elmy Buijs, Jack 
Souisa 

Elmy Buijs vraagt of de banen op tijd gereed zijn voor het 
openingstoernooi. Volgens Frank Helderman zijn de banen in het 
weekend voor 1 april beschikbaar. Jack Souisa vraagt of in dit 
weekend de banen beschikbaar zijn om te tennissen. Volgens Frank 
gaan de banen op 31 maart open. Op deze dag kunnen de nieuwe 
leden tennissen. De commissie zal dit verder uitwerken. 

Competitietraining Carli ter Haar Carli vraagt of er een email wordt gestuurd om leden te attenderen 
op competitietraining.  
Coos van Meurs zal de teamcaptains een email sturen. 

Leden Han Kruijswijk Han Kruijswijk vraagt wat het bestuur doet om meer leden te 
werven. Volgens Han te weinig. Daan Voeten antwoordt dat via 
verschillende kanalen wordt geprobeerd om leden te werven. 
Enkele voorbeelden zijn Facebook advertenties en publicatie in 
verschillende universiteitskranten. Han merkt op dat er 
geadverteerd moet worden in de sportkrant van de gemeente 
Amstelveen. Han merkt op dat hij vorig jaar verschillende plannen 
heeft gedeeld en dat deze niet zijn overgenomen. Frank Helderman 
antwoordt dat er wel degelijk actie wordt ondernomen om meer 
leden te werven maar dat dit niet enkel een taak zou moeten zijn 
van het bestuur. Als vereniging moeten wij ons allen sterk maken 
om meer nieuwe leden te werven. Het voorstel van Han om te 
adverteren in het sportblad van de gemeente Amstelveen zal nader 
worden geëvalueerd.   

 


