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Betreft: Algemene Leden Vergadering 2020 
 
Nijmegen, 23 juni 2020 
 
 
 

Beste leden van Tachys 
 

In verband met het coronavirus kon de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van 16 maart 
2020 helaas geen doorgang vinden. De voorbereidingen hiervoor waren afgerond. De 
kascommissie had de financiële stukken over 2019 goedgekeurd. Er stonden op de agenda 
geen punten waar de vergadering over moest besluiten, behalve de verkiezing van de 
commissieleden. Ook waren er geen voorstellen binnengekomen van de leden.  
Intussen is duidelijk geworden dat het ook op korte termijn niet mogelijk is een vergadering te 
houden in ons clubhuis.  
Het bestuur heeft er daarom voor gekozen om jullie schriftelijk op de hoogte te brengen van de 
punten die op deze vergadering aan bod zouden zijn gekomen.  
Dit betekent concreet dat vaststellen van de notulen van de ALV van 2019, de verkiezingen van 
bestuursleden en commissies en het verlenen van decharge aan de penningmeester zal 
worden uitgesteld tot de ALV in maart 2021. 
 
We hopen dat jullie begrip hebben voor deze keuze. We gaan ervan uit dat we de volgende 
ALV in maart 2021 weer fysiek kunnen doen.  
 

Verslag van de schriftelijke Algemene Ledenvergadering (ALV) van 
Tennisvereniging Tachys in juni 2020, omdat de oorspronkelijke 

ALV d.d. 16 maart 2020 niet kon doorgaan in verband met het Coronavirus.  
(De teksten in dit verslag zijn teksten zoals deze in maart 2020 zijn opgesteld). 
 

01. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2019. 
Dit wordt uitgesteld naar 2021. 
 

02. Terugblik, actuele zaken en plannen van de vereniging door Johan van den Hof 
(voorzitter)  

Zoals we hadden gehoopt is 2019 net zo`n rustig jaar geweest als in 2018 voor het bestuur 
van tennisvereniging Tachys. T.V. Tachys is een financieel gezonde, sportieve en gezellige 
vereniging.  

De beheercommissie heeft in oktober de heg langs de toegangspoort aan twee zijden extra 
gesnoeid, zodat er minder tennisballen kwijtraken. De Gemeente Nijmegen heeft de heg 
langs baan 5 gesnoeid aan de buitenzijden. 

Albert, onze man van het baanonderhoud doet zijn werk naar behoren onder begeleiding 
van Joseph en Lex. Zij zorgen o.a. ook voor de hoogte/reparatie/vervanging van de netten 
en het strooien van zand of zout.  

Het jaarlijks baanonderhoud en de keuring wordt door firma Tennisbouw gedaan.  
De tennisbanen 1 en 2 (poolhoogte resp 6 en 9 mm) hebben onze aandacht wat betreft 
vernieuwing van de ondergrond en kunstgrasbanen. Bij ongeveer 4 mm poolhoogte dient 
vervanging plaats te vinden. Dit zal misschien volgend jaar, maar zeker in 2022 moeten 
gaan gebeuren. We baseren ons hierbij op het jaarlijkse rapport van Tennisbouw. De banen 
3, 4, 5 en 7 gaan nog wel een aantal jaren mee (poolhoogte van deze banen zijn 13 en 14 
mm). De slijtage is ongeveer 1 mm per jaar. 
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De tennislessen vinden op dezelfde uren plaats als in 2018. Zo is er meer ruimte om op 
drukke avonden vrij te tennissen. Het bestuur zal erop blijven toezien dat dit evenwicht 
behouden zal blijven. Vanaf dit jaar worden alle lessen in hetzelfde kalenderjaar gegeven. 
Zo wordt voorkomen dat mensen nog lessen tegoed hebben terwijl ze hun lidmaatschap 
hebben opgezegd.  

Het hoogste aantal leden, 620, was in oktober (laatste kwartaal 2019). Deze overschrijding 
van 20 leden van het maximum aantal konden we ons veroorloven omdat er al 35 
opzeggingen waren binnengekomen. In maart 2020 heeft Tachys 594 leden. Een ledenstop 
is niet nodig. 

Zoals jullie wel hebben gemerkt is het afhangbord weer aangepast: je kunt weer zelf je baan 
kiezen. Let hierbij wel op dat je de eerste vrije baan afhangt, waarop NIET wordt getennist. 
Dit staat ook in het reglement. 

We hebben afgelopen jaar de baanverlichting vervangen door ledverlichting en de 
spouwmuur van het clubhuis voorzien van spouwmuurisolatie. Deze investeringen hebben 
ruim € 31.000 gekost. Op 23 augustus 2019 hebben we subsidie aangevraagd bij 
Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodatie ook wel BOSA genoemd onder nr. 
1901417. Nadat er aanvullingen op deze aanvraag zijn gedaan is deze op 4 december in 
goede orde ontvangen. Op 19 februari 2020 hebben we dit bedrag € 11.457,36 ontvangen! 

Wat gaat er gebeuren in 2020? 

Doordat er nieuwe ledverlichting op de banen zijn geplaatst zijn de schakelkasten aan 
vervanging toe (ruim 40 jaar oud) en zal de gehele meterkast worden aangepast aan de 
regels van de huidige tijd. 

In februari en maart 2020 is het clubhuis voorzien van een nieuwe look. In samenwerking 
met de commissie die het allemaal heeft bedacht en uitgewerkt, het bestuur, klusteam, het 
nieuwe Baan 6 en veel vrijwilligers en sponsoren heeft dit tot een mooi en zeer verrassend 
resultaat geleid. Kijk op de muur waar de foto`s hangen: op de twee grote foto`s in het 
midden staan de Clubkampioenen van TV Tachys. 

Het klusteam (beheercommissie) blijft wekelijks allerlei voorkomende klusjes doen. 

Het bestuur wil alle commissies, vrijwilligers en alle andere mensen die zich hebben ingezet 
voor TV Tachys heel hartelijk bedanken, want zonder deze mensen kan Tachys niet 
bestaan. 

Ook de sponsoren van Tachys, namelijk: Docqmans bierbrouwerij, Garage van Ottele, Marc 
Sport, `t Sfeerhuys “De Looimolen”, Fysiotherapie Dukenburg, Oliva en Coffee@work willen 
we bedanken voor hun bijdrage. 

 
03. Verslag van de commissies 

 
a. Technische Commissie door Jacqueline Davids Blumink  

 
Competitie: 
Het animo voor de competities op vrijdag en zaterdag is groot; helaas zijn de resultaten wat 
minder. 
In 2019: 23 teams waarvan 2 kampioen. 
In 2020 hadden zich 24 teams ingeschreven; 2 teams moesten worden uitgeloot voor de 
vrijdagavond (helaas kon deze competitie vanwege het coronavirus niet doorgaan en is 
deze verschoven naar het najaar van 2020) 
Najaarscompetitie 2019: 16 teams waarvan 2 kampioen. 
Zomeravondcompetitie 2019: 7 teams waarvan 2 kampioen. 

 
Toernooien: 
Open Enkeltoernooi 

2019: 132 inschrijvingen  
2020: 162 inschrijvingen 
Zeer succesvol, zelfs inschrijvingen moeten uitloten. Volgend jaar de voorzaterdag erbij. 
Open Dubbeltoernooi 

Voldoende deelname maar wel minder (20 inschrijvingen) dan in 2018. In 2019 vierden we 



de 40e editie. Extra activiteiten zoals karikaturist op finaledag, evenals scheidsrechters. Ook 
loterij voor goede doel Stichting Leergeld Nijmegen. Opbrengst rond 800 euro. 
Clubkampioenschappen. 

Animo loopt terug, vooral in de enkelcategorieën. Voor de rest prima verlopen 
 

Mutaties: 

- Koen gaat TC verlaten. Nog geen vervanging 

b. Commissie Recreatief Tennis (CRT) door Karin Bosman  
 

In 2019 heeft de CRT weer een aantal recreatieve toernooien 
georganiseerd voor de leden van Tachys. Helaas konden de Herenavond en Smashing 
Lady dit jaar niet doorgaan wegens gebrek aan belangstelling. 
In 2020 gaan we daarom een avond organiseren voor allen: de Gendercup. 
Ook het invitatietoernooi kon in de oorspronkelijke vorm niet doorgaan. 
Daarom is een oplossing bedacht om dit te combineren met het Slottoernooi. Dit bleek een 
gouden greep te zijn en zal daarom komend jaar zeker een vervolg krijgen. 
Bijzonder om te zien dat het evenement dat 
niets met tennis te maken heeft, het beste door jullie werd bezocht. 
We hebben het dan uiteraard over de Pubquiz. Uiteraard gaan wij er 
dit jaar weer voor zorgen dit topevenement in ook 2020 weer een 
avond om niet te vergeten wordt!   
 

c. Jeugdcommissie door Anne-Miek de Kleijn  

Wij zijn als jeugdcommissie tevreden over het afgelopen kalenderjaar. Het aantal 
jeugdleden schommelde gedurende het jaar rond de 90 leden en dat is een mooi aantal. 
Het zijn actieve leden, die voor een groot deel tennisles volgen. Daarnaast is de deelname 
aan de voorjaars- en de najaarscompetitie, de vier gezelligheidstoernooien en de 
clubkampioenschappen ook goed geweest. Dit voorjaar zijn er 8 jeugdteams, 40 kinderen, 
die wedstrijden gaan spelen (helaas kon dit niet doorgaan vanwege coronavirus). 

Verder bevalt de samenwerking met Baan6 ons prima. 

Enthousiaste kinderen en ouders zijn voor de JC leuk om mee te werken en gelukkig 
ontbreekt het daar niet aan. 

Helaas hebben we afgelopen jaar afscheid moeten nemen van Nicoline, Ed, Tamara en 
Glenda als lid van de JC. Zij hebben veel gedaan voor de jeugd. Dank daarvoor! 

Gelukkig hebben we met Susan Smolders en Marianne de Man weer goede JC-leden erbij 
gekregen. 

Met de huidige 6 JC-leden en de hulp van de kinderen en ouders gaan we er weer een leuk 
jaar van maken! 

 
d. Commissie G-tennis door Victor Zegers  
In 2019 hebben de G-tennissers lekker kunnen trainen. De trainingen van Lennart zijn 
overgenomen door Mike die het ook erg goed en enthousiast doet. Top! Lennart bedankt 
voor jouw inzet. 
Daarnaast is er een toernooi geweest bij de Haanenbergh. Hier is heerlijk gesport, hebben 
we lekker geluncht en iedere sporter is met een medaille naar huis is gegaan. 
In juni hebben we bij Tachys een toernooi georganiseerd waarbij we de spelers van 
Haanenbergh en Elst (de Helster) hebben uitgenodigd. Ook dit toernooi is weer heerlijk 
verlopen. Veel blije gezichten op de banen. 
Helaas hebben we in januari 2020 te horen gekregen dat we weer zijn uitgeloot voor de 
Special Olympics. De commissie is nu op zoek naar alternatieven. 
Er zijn twee nieuwe tennissers bij de groep gekomen. Dus we zitten weer vol. 
Binnen de G-commissie hebben Thea, David en Danielle aangegeven te willen stoppen. 
Marieke Vollebregt en Saskia de Graaf willen toetreden tot de commissie. 
 

 
 
 



04. Financieel Jaarverslag 2019 door Ine Verhaegh (penningmeester) 
Een korte toelichting op het financiële jaarverslag 2019. De reserves zijn toegenomen, 
omdat de energiekosten lager waren dan begroot en de ontvangen contributiegelden 
hoger waren. De contributie is in 2020 verhoogd voor junioren van € 96,00 naar  € 
100,00 per jaar en voor senioren van € 133,00 naar € 140,00.  
In oktober 2020 ontvangen we de afrekening van de energiekosten van de NUON. Dan 
zal de stroomafname ook lager zijn in verband met de aangeschafte ledverlichting in juli 
2020. Bij de nog te ontvangen posten zit de subsidie van ruim €11.000,00 voor de 
ledverlichting.  
Er zijn de afgelopen jaren investeringen gedaan in zonnepanelen, ledverlichting, de 
keuken, terrasmeubels. Begin 2020 is de inrichting van het clubhuis vernieuwd. De 
grootste uitgave voor de komende jaren is de vernieuwing van de banen. Baan 1 en 2 
dienen in 2021 – 2022 vernieuwd worden. Hier moeten we nu voor gaan sparen. 2 
Banen vernieuwen kost ongeveer €35.000,00.  
Tachys is een financieel gezonde club, maar we moeten alles goed in de gaten houden. 
Ik wil Patty van de Water en de kascontrolecommissie bedanken voor hun werk. 
 
Indien hierover vragen zijn kun je een mail sturen naar penningmeester@tachys.nl. 

 
        05. Verslag van de Kascontrolecommissie 2019 door Suzanne van Ottele en Marian    
            Rutten.  

De kascontrole is akkoord met complimenten aan de penningmeester. Zie onderstaand 
verslag. 
‘Op 9 maart 2020 hebben ondergetekenden de financiële administratie en de 
jaarrekening 2019 van tennisvereniging Tachys gecontroleerd en in orde bevonden.  
Naar aanleiding daarvan zijn wij van oordeel dat de jaarrekening een juist beeld geeft 
van de opbrengsten en kosten over het boekjaar 2019 evenals van de mutaties van het 
vermogen van ‘Tachys’ tot en met 31 december 2019. 
De leden van de kascontrolecommissie stellen de ledenvergadering voor om de 
penningmeester decharge te verlenen voor het door het bestuur gevoerde financiële 
beheer van de vereniging. 
Nijmegen, maart 2020 
Suzanne van Ottele en Marian Rutten’ 
(Een getekend exemplaar is desgewenst bij penningmeester@tachys.nl op te vragen). 
Daar er geen ledenvergadering is kan er geen decharge worden verleend. Dit zal 
gebeuren in 2021. 

   
05. Vaststellen begrotingen en contributies door Ine Verhaegh. 

De begrotingen en contributies kunnen nog niet definitief worden vastgesteld. Dit zal in 
de Algemene Leden Vergadering in 2021 gebeuren. In deze vergadering zal ook 
verzocht worden decharge aan de penningmeester en het bestuur te verlenen.  
 

06. Verkiezing bestuursleden. 
Aftredend en herkiesbaar: Johan van den Hof 
Aftredend en herkiesbaar: Karin Bosman 

07. Verkiezing commissies.  
Technische Commissie (TC) 

     Aftredend  : Koen Hopman  
     Toetredend  : vacature 

Commissie Recreatief Tennis (CRT) 
     Aftredend : Loes Akkerman 
     Toetredend : vacature 

Jeugd Commissie (JC) 
     Aftredend : Ed van Dael, Tamara Uitewaal, Nicoline Lambers 
                                     Glenda Scanlon 
     Toetredend : Susan Smolders, Marianne de Man 

Kascontrolecommissie:  
     Aftredend   : Suzanne van Ottele  
     2e jaar          : Marian Rutten 

  Toetredend  : Loes Hopman 
   Reserve        :Vacature (Meggie Rutten wil evt in kascommissie) 
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Commissie G-tennis 
   Aftredend : David Coster, Thea Kersten en Danielle     
                                     Groeneveld 
   Toetredend : Marieke Vollebregt, Saskia de Graaf 
 
Ledenadministratie, IT commissie, Beheercommissie en  
Commissie Webbeheer en Club app: geen wijzigingen  
 

08. Ingekomen stukken. 
a.       Voorstellen ingediend door leden (minimaal 5). 

      Er zijn geen voorstellen ingediend. 
  

09. Rondvraag. 
 
Toelichting op de agenda: 
 
Ad.02           Het verslag van de ALV 2019 is gepubliceerd op de website  
 
Ad 05 en 07   Financieel jaarverslag 2019 en de begrotingen 2020 en 2021 zijn opvraagbaar bij 

penningmeester@tachys.nl.  
 

 
Bedankt voor jullie begrip, namens het bestuur van TV Tachys 
 
Johan van den Hof 
Voorzitter 
 
Marianne Kerkman 
Secretaris 
 
Ine Verhaegh 
Penningmeester 
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