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Datum: 30 oktober 2021.

Aan: Leden TVW.

Van: Secretaris Wim Bruyn (notulist).

Onderwerp: Notulen 50ste Algemene Ledenvergadering van 28 oktober 2021.

Referentie: TVW notulen ALV50 2021-10-28.docx.

1. Algemeen
Om 20:10 uur opent onze voorzitter Ton Ruys de vijftigste algemene ledenvergadering en heet iedereen hartelijk
welkom.
Er zijn 32 leden aanwezig, 9 leden hebben zich officieel afgemeld en van alle leden is de Corona QR-code
gecontroleerd.
Deze jaarvergadering heeft betrekking op het verenigingsjaar 2020 en kon vanwege de Covid-19 maatregelen pas nu
georganiseerd worden waarbij leden fysiek aanwezig kunnen zijn.
De presentatie die tijdens de ledenvergadering is getoond, is terug te vinden op de TVW-website (informatie >
algemene ledenvergadering).
Begin 2022 hoopt het bestuur de jaarvergadering voor 2021 te kunnen organiseren.

2. Agenda
1. Goedkeuring notulen ALV januari 2021
2. Binnengekomen stukken
3. Jaarverslagen commissies
4. Financiële resultaten 2020
5. Kascommissie
6. Vaststellen contributie 2021
7. Rapportage financiële positie rond eind 2021
8. Jubilarissen TVW
9. Onze trainers
10. Samenstelling bestuur
11. Rondvraag
12. Sluiting

2.1 Goedkeuring notulen ALV januari 2021

Met een algemeen applaus werden de notulen van de 49ste 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 9 leden voor deze algemene ledenvergadering.
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2.3 Jaarverslagen commissies

De commissievoorzitters geven een korte toelichting op hun jaarverslag.
Deze jaarverslagen zijn gepubliceerd op de TVW-website.
Voor alle commissies geldt dat de impact van de Coronapandemie fors is geweest.
Zeer beperkte activiteiten en weinig opbrengsten uit deze activiteiten.
Ook de omzet van de bar was in dit jaar naar verhouding minimaal.
De jeud- en evenementencommissie presenteren ook hun plannen voor de komende periode, met onder andere
Glow in the Dark-tennis, Wildzijderveld, Pepernotentoernooi en een Kerstgala.

De toelichting van de parkcommissie wordt ondanks dat zij het voorzitterschap twee jaar geleden heeft neergelegd
opnieuw gedaan door Anke Patrick. In de tussentijd is helaas niemand bereid geweest om de rol van Anke op zich te
nemen. Dit is een zeer onwenselijke situatie en zij doet dan ook opnieuw de oproep voor een nieuwe voorzitter
parkcommissie. Hierop ontstaat een korte discussie.

- Zijn de taken die jarenlang door Anke zijn gedaan niet te omvangrijk voor één persoon?
- Bestuur: er is inderdaad gesproken over het takenpakket van voorzitter parkcommissie.

Er is op dit moment vooral behoefte aan iemand die “coördineert” en het bestuur informeert. Er zijn namelijk
voldoende vrijwilligers binnen de parkcommissie die een/hun taak uitvoeren.

- Anke: Coördineren alleen is niet voldoende, de betreffende persoon moet ook de verantwoordelijkheid op zich
nemen, want dat is juist iets wat veel van de andere vrijwilligers niet willen, waardoor ze vaak toch zelf
aanwezig moet zijn of de taak op zich moet nemen.

- Mundi Coester geeft aan hoe het bij KZTV geregeld is. Daar kost de coördinerende taak niet veel werk,
aangezien degene die de taken rondom het park uitvoeren zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de
hen toevertrouwde taken.
Daarnaast geeft Mundi aan wel iets van die coördinerende rol op zich te willen nemen, of in ieder geval mee te
willen helpen dat takenpakket concreter te maken.

2.4 Financiële resultaten 2020

Onze nieuwe penningmeester Marc Weijkamp presenteert de financiële cijfers van 2020 die nog door onze vorige
penningmeester Aise de Vries zijn opgemaakt.
Vanwege Covid-19 zijn in 2020 de huurinkomsten voor de Unit van Edwin en de baanhuur voor de trainers door TVW
kwijtgescholden. Dit is ook van toepassing voor een deel van 2021.
Ondanks Covid-19 is er nog een kleine winst gerealiseerd en is er voldoende kapitaal om het vernieuwen van de banen
in 2021 te kunnen financieren.
Voor meer details wordt verwezen naar de presentatie op de TVW-website.

2.5 Kascommissie

Het kascommissie lid Mundi Coester geeft een korte toelichting op de kascontrole die hij samen met Walter van
Bezooijen heeft uitgevoerd.
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.
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2.6 Vaststellen contributie 2021

Vooral vanwege de Covid pandemie heeft het bestuur besloten in 2021 geen contributieverhoging door te voeren.
Voor de contributie 2022 zal een voorstel gedaan worden op de Algemene Ledenvergadering begin 2022.

2.7 Rapportage financiële positie rond eind 2021

De penningmeester presenteert een overzicht van de stand van zaken tot en met het derde kwartaal 2021.
Hieruit blijkt dat de vereniging financieel gezond is.
De rijkssubsidie (BOSA) van € 20000,-- op de investering voor het vervangen van de banen is inmiddels ontvangen.

2.8 Jubilarissen TVW

Vier jubilarissen, waarvan één aanwezig, ontvangen uit handen van de voorzitter Ton Ruys hun jubileumspeldje en een
bos bloemen.
De afzwaaiende commissievoorzitter Anke Patrick en penningmeester Aise de Vries worden uitvoerig bedankt voor hun
werkzaamheden voor de vereniging en ontvangen ieder een heerlijke fles wijn.

2.9 Onze trainers

Onze trainers Dave en Wesley doen verslag van hun activiteiten in 2020 en de plannen voor 2021 en verder.
Ook voor hen was de Covid periode niet altijd even gemakkelijk. Werken met handschoenen, quarantaine kaarten,
ballen per dag, ouders buiten de poort etc etc.
Maar door creatief te werk te gaan hebben zij toch veel voor onze leden en de commissies kunnen realiseren.
De animo bij onze leden om les te krijgen is hoog waardoor Dave en Wesley een derde trainer, uit onze eigen geleding,
aan ons voorstelden, te weten David van Dijk.
Als laatste geven zij een overzicht van hun plannen voor 2021 en verder waar onder:

 Basisschool tennis
 ROC tennis
 Een tenniskamp
 60+ (of senioren) tennis, een initiatief onder andere geïnitieerd door Mundi in samenwerking met en

ondersteund door Gemeente Zaanstad.
Al deze initiatieven hebben nu al geleid tot een aanwas in leden. Op drie na heeft TVW de 500 leden mijlpaal bereikt.
Vanuit de leden wordt opgemerkt dat wij als vereniging zeer dankbaar moeten zijn voor onze trainers omdat zij heel
veel leveren voor wat zij ons kosten. Dit wordt onderstreept door het bestuur en wordt gevolgd door een welgemeend
applaus voor hun bijdrage aan de vereniging.
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2.10 Samenstelling bestuur

Onze voorzitter Ton Ruys geeft een korte toelichting op de stand van zaken met betrekking tot het Project Guisweg.
De projectgroep heeft twee varianten gekozen en aan het gemeentebestuur de Zuidelijke variant geadviseerd.
Deze variant wordt nu verder uitgewerkt waarna een definitieve beslissing wordt genomen. Ton verwacht dat de
verhuizing op z’n vroegst in 2026 zal plaatsvinden.
Op 18 november is er weer een overleg tussen KZTV, TVW en de projectgroep gepland.

Vervolgens brengt Ton de huidige situatie van het bestuur onder de aandacht.
Feitelijk is er nog steeds een ad-interim bestuur en dat is een ongewenste situatie.
Daarnaast bestaat dit ad-interim bestuur officieel uit drie personen, terwijl de huidige statuten vijf personen
voorschrijven.

 Voorzitter: Ton Ruys
 Secretaris: Wim Bruyn
 Penningmeester: Marc Weijkamp

Wel hebben drie adviseurs mee vergaderd:
 Remmy Drost (voorzitter jeugdcommissie)
 Ralf van Hal (voorzitter barcommissie)
 Bram Fokke (gewoon lid).

De voorzitter en secretaris hebben aangegeven dat zij per begin 2022 willen stoppen.
Daarnaast hebben de commissievoorzitters Remmy en Ralf aangegeven geen plaats in het bestuur te ambiëren ondanks
dat zij nu wel aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen.
Dit betekent dat er begin volgend jaar tijdens de volgende ALV een nieuw bestuur ingestemd moet worden.
Als dat op dat moment niet lukt, omdat er geen vrijwilligers zijn, is een van de weinige mogelijkheden, zoals de
penningmeester aangeeft, om als betaalde functie een verenigingsmanager vanuit de KNLTB in te huren om de
vereniging voor een tijd te leiden en nieuwe bestuursleden te vinden.
Gezien de financiële situatie van TVW is dat niet lang houdbaar en kan dit uiteindelijk leiden tot een besluit tot
opheffing van de vereniging.

Dit is dus een nadrukkelijke oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie.

Er zullen de komende tijd beschrijvingen van de bestuursfuncties en commissiefuncties op de TVW-site gepubliceerd
worden zodat valt na te lezen wat deze functies inhouden.
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2.11 Rondvraag

Evelien Buitenhuis Wil graag weten wat de regels zijn omtrent het gebruik van de toegangspoort naar het park.
Antwoord: In principe moet de poort gesloten zijn en kan alleen met een geldige pas geopend
worden. De onderliggende reden is dat het park relatief afgelegen ligt en er in het verleden
onbevoegde personen op het park aanwezig waren.
Met “het klepje” kan de IR-straal onderbroken worden waardoor de poort open blijft staan. Dit is
vooral overdag praktisch als er (jeugd) lessen worden gegeven en bij activiteiten waarbij gasten
(die dus geen pas hebben) aanwezig zijn. Feit is dat vooral ’s-avonds de poort onnodig open
blijft staan. Het bestuur neemt dit mee en gaat zich beraden of e.e.a. verbeterd kan worden.

Marc Weijkamp Geeft toelichting op een plan om een introductie document voor nieuwe leden te maken waarin
allerlei zaken worden toegelicht. Het toegangspoortbeleid zal hier ook onderdeel van zijn.

Sandra Bruyn Vraagt of er een duidelijke lijst kan komen wat de omvang van de functie parkcommissie is. Dat
zou het voor leden makkelijker maken om zich voor deze functie aan te melden. Ook vraagt zij
zich af of het werk dat Anke nu doet niet veel te omvangrijk is voor 1 persoon en dat er een
splitsing zou moeten komen in bijvoorbeeld coördinator gebouwen en coördinator park.
Antwoord: Er zijn hiervoor al plannen in ontwikkeling maar die zijn nog in het beginstadium.

Mart Verkuil Waarom is op afstand reserveren begrenst en blijft het zo.
Antwoord: Op afstand reserveren is geïntroduceerd vanwege de Covid-19 beperkingen.
In de ogen van het bestuur en de adviseurs heeft op afstand reserveren een aantal minder
geslaagde gevolgen:
- Verenigingsgevoel neemt af.
  De banen worden voor een tijdslot geboekt en dat is de tijd dat men op de vereniging
  aanwezig is, net zoals dat gebeurt bij bijvoorbeeld commercieel gerunde indoor
  tennis/squash/padelbanen.
 Er hangt niemand bij de koffieautomaat en het aantal mensen dat na het spelen blijft hangen
  is minder. Er wordt niet meer spontaan een dubbel geregeld als er twee groepjes komen
  enkelen en er geen voldoende banen beschikbaar zijn. En er wordt alleen nog maar op de
  meeste gewilde tijden getennist (als je om 20:10 uur op de club kwam en de banen waren
  bezet, bleef je nog wel hangen om later alsnog te spelen, nu wordt er gezien dat de banen op
  dat vroegere tijdstip bezet zijn en wordt er ook niet meer op een (veel) later tijdstip
  afgehangen.
-  Er is gebleken dat er soms misbruik van op afstand afhangen wordt gemaakt waardoor de
  speelmogelijkheden van andere leden beperkt worden.
- Leden die ver van te voren reserveerden en hun reservering niet annuleerden als ze alsnog
  niet konden spelen resulteerde in lege banen waar andere leden anders wel zouden kunnen
  spelen.

Daarom wilde het bestuur op afstand reserveren weer afschaffen.
Nadat dit besloten was zorgde de nieuwste COVID-regels ervoor dat er geen gebruik van het
clubhuis gemaakt mag worden en met de winter opkomst is het wachten op een baan erg
onaangenaam.
Verder zijn er meerdere reacties van leden gekomen waarbij het op afstand reserveren toch wel
als erg prettig wordt ervaren.
Daarom is op afstand reserveren toch weer mogelijk gemaakt, maar met meer restricties:
  1- Een maal per dag en max 12 uur van tevoren op afstand reserveren.
  2- De reservering voor aanvang bevestigen op de kiosk, anders vervalt de reservering
      en komt de baan vrij voor anderen.

Er is nog een verzoek om de 12 uur van tevoren te verruimen. Het bestuur gaat dit verzoek
bekijken.

Ton Ruys Om het verblijf onder de overkapping te veraangenamen worden op korte termijn meer en
zwaardere heaters geïnstalleerd.

Nico Does Blijft de samenstelling van de kascommissie hetzelfde.
Antwoord: Uitgangspunt is dat de huidige kascommissie de kascontrole voor 2021 gaat doen.
Bestuur overlegt dit met Mundi want de termijn van Walter is verstreken en voor hem moet een
vervanger gezocht worden.
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2.12 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 de leden via de bekende communicatiekanalen op de hoogte van de vorderingen
houden.
De vergadering wordt om circa 10:15 afgesloten.


