
Notulen van de algemene ledenvergadering van de Tennisclub Nijverdal gehouden op 
maandag 9 maart 2020, clubhuis TCN, aanvang 20.00 uur. 

AANWEZIG: 38 

Afmeldingen: 5 

 

1. Opening   
Albert opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn geen 

 aanvullingen op de agenda. 
   

2. Ingekomen stukken   
  Geen 
 
3. Notulen ALV 26 februari 2019   

Goedgekeurd zonder op- en of aanmerkingen.   
  
4. Jaarverslag bestuur   

Albert licht het jaarverslag 2019 toe. 
  
5. Jaarrekening 2019   

Ton Jansman licht a.d.h.v. een presentatie volgende punten toe (zie 
presentatie voor details): 

• Jaarrekening 2019 
• Begroting 2020 
• Stichting en vereniging 

  Een aantal van de genoemde punten: 
• Vergroten van de opbrengsten belangrijk voor gezondheid vereniging 

i.p.v. alleen kostenbesparing 
• Verbetering operationeel resultaat; verlies geringer maar we houden 

dus nog geen geld over.  
• Volume en marge kantine vallen tegen. Halverwege het jaar 

omgeschakeld naar kassasysteem dus nu kunnen we historie 
opbouwen. 

• Kosten betalingsverkeer toegenomen 
• Huur banen; vorig jaar geen onderhoud. Stichting heeft winst 

gemaakt. Nieuwe strategie hoe om te gaan met de stichting. 
Schrappen van vergoeding die wij betalen aan de stichting. Gecheckt 
bij parkcommissie of onderhoud uitgesteld kan worden.  

• Kostenbeheersing marginale effecten; inzetten op ledenwerving.  
• Toelichting op voorlopig voortbestaan stichting. In 2026 loopt de 

erfpacht af en dat is een natuurlijk moment voor opheffen stichting. 
Evt. Investeringen zullen vanuit de vereniging worden gedaan.  

• Samengevoegde jaarrekening; winst- en verliesrekening klein positief 
resultaat 



• Vraag voor de komende tijd; hoe gaan we investeringen in nieuwe 
banen uitzetten. Cashflow moeten we goed in de gaten houden en 
ruimte in verwachte inkomensstroom in kaart brengen.  

   
6. Verslag kascommissie: Guus Kruiper en Jiska Ouwerkerk  

Kascontrole is met goed gevolg uitgevoerd; er zijn geen onregelmatigheden 
geconstateerd. Er wordt een verzoek aan de aanwezigen gedaan om toe te 
treden tot de kascommissie; Heleen Visser meldt zich aan. Guus Kruiper 
treedt af en Albert bedankt hem voor zijn inzet. 

   
7. Goedkeuring jaarrekening 2019 en décharge bestuur   
  Goedgekeurd, geen op- en of aanmerkingen 
 
8. Vaststelling begroting voor 2020   

    Goedgekeurd. In 2020 verandert er niets. Huur uitgaande van bestaande 
  situatie. Uitgangspunt bepaling huur; uitkomen op 0 in de stichting. Op het 
  moment dat er nieuwe banen komen wordt de huur van de stichting  
  aangepast maar moet de vereniging zelf afschrijven.  
 

9. Tennisbanen   
Ronny licht stand van zaken toe (zie presentatie). Bertus licht toe dat banen 
wel verder zullen slijten maar verwacht niet dat dit heel snel zal gaan. Roy 
vormt een werkgroep voor verder onderzoek en eventuele uitwerking. 
Onderzoek wordt uiterlijk augustus afgesloten.  

   
10. Toelichting lopende zaken  

• Sponsoring; vermelding nieuwe sponsoren en mogelijkheden 
• Ledenwerving- en behoud; leeftijdsopbouw vereniging niet gezond. 
• Kantine  

• Kassa/betaalsysteem; uitfasering munten, prijsverhoging 
• Nieuw systeem bardienstplanning  

• Technisch beleid; toelichting door Roy op plan 2020/2021. Tot nu toe 
is Roy de enige dus aanvulling is van harte welkom. 

• Mensen; functies beschrijven incl. Ingeschatte tijdsbesteding  
• TCN wordt een rookvrij park. Vanaf het moment dat de blauwe streep 

op het park wordt aangebracht, gaat dit beleid in.  
   
11. Bestuursvoorstellen  

a. Benoeming Ronny Jannink tot voorzitter; vergadering stemt unaniem 
  in. 
b. Benoeming Maaike Nijman, Herbert Nijman & Roy Beunk tot  
 bestuursleden; vergadering stemt unaniem in. 

  
12. Afscheid en verkiezing bestuurs- en commissieleden   

   
  



13. Rondvraag  
• Gaat de vereniging opnieuw reanimatiecursussen aanbieden zoals eerder is 

gebeurd? Afgelopen jaar is dit niet gelukt om hier aandacht aan te besteden 
maar bestuur zal het dit jaar op de agenda zetten om opnieuw te bespreken.  

• Er wordt gevraagd of er nog plannen zijn met banen 9 en 10; geen plannen 
op korte termijn.  

• Zijn er plannen om Padelbanen aan te leggen? We hebben daar wel 
onderzoek naar gedaan maar niet op korte termijn.  

   
14. Sluiting   
   

   
 


