
  

 

 

 

   

VERSLAG  
 

Algemene Leden Vergadering van Tennisvereniging Tachys 
 

Datum:  Maandag 14 maart 2022 om 20.30 uur 
 

Locatie: Clubhuis  
 
 
 

01. Opening en mededelingen 
Aanwezig: 39 leden 
Afgemeld: 13 leden 
Johan van den Hof, voorzitter, heet iedereen welkom. Fijn dat het weer gewoon 
kan in clubhuis kan. Er zijn helaas te weinig mensen aanwezig om te kunnen 
stemmen. 
 

02. Vaststellen notulen van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 20 
september  2021 
Geen opmerkingen. Goedgekeurd met dank aan de notulist. 

 

03. Ingekomen stukken en voorstellen ingediend door (minimaal 5) leden 
Er zijn geen ingekomen stukken en er zijn geen voorstellen ingediend. 

 

04. Terugblik, actuele zaken en plannen van de vereniging door 
Johan van den Hof (voorzitter) 
Voordat hij doorgaat met de vergadering vraagt hij 1 minuut stilte ter 
nagedachtenis aan alle leden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.  
 
De laatste ALV is, in verband met coronamaatregelen, pas een half jaar geleden 
geweest, namelijk op 20 september 2021. Hopelijk kan deze vergadering vanaf 
nu weer in maart plaatsvinden. 

 

Sinds kort zijn bijna alle coronamaatregelen opgeheven, zodat we weer bijna 
terug zijn naar normaal.  
Het afgelopen jaar hadden we het geluk dat we bijna altijd konden blijven 
tennissen en trainen in tegenstelling tot andere sporten. Helaas moest het 
clubhuis vaak gesloten blijven.  
Gelukkig is Baan6 nu weer open en we hopen dat dit zo blijft.  
 
Omdat bij voetbalvereniging Blauw Wit het terrein tegenwoordig is afgesloten als 
er bij Blauw Wit niemand aanwezig is, is het op die momenten niet mogelijk om 
van het parkeerterrein aan de Energieweg naar het tennispark te komen. Na 
onderhandelingen met de gemeente Nijmegen is er een nieuwe poort geplaatst 
aan de Energieweg achter Tachys, ter hoogte van het speeltuintje, zodat men 
toch via de parkeerplaats naar het tennispark kan komen. Deze poort zal 
eerstdaags ook elektronisch te openen zijn. Dit zal op dezelfde manier gaan als  
de poort bij het talud en het buitentoilet. Omdat de ledenpassen in de toekomst 
gaan verdwijnen en worden vervangen door een digitale ledenpas op de 
telefoon, moeten we kijken hoe we dit het beste kunnen oplossen. Er ligt nu een 
offerte voor een Meshlink-koppeling met een contactloos pasje. Mocht de 
KNLTB  overgaan op een contactloos pasje dan is dit makkelijk aan te passen. 
Het bestuur zal zich  beraden over deze offerte. 

 



Zoals jullie allemaal hebben gemerkt gaan alle prijzen flink omhoog. Ook Tachys 
heeft met veel verhogingen te maken en we zullen dit op punt 6 van de agenda 
behandelen. 

 

Het bestuur heeft vanaf april 2020 voor Baan 6 de pacht voor onbepaalde tijd 
stilgelegd. Inmiddels is de pacht van Baan 6 weer ingegaan, dit alles in goed 
overleg met Baan 6. 

 

Het digitaal afhangsysteem werkt naar behoren als iedereen zich ook aan de 
regels houdt. Je hangt geen baan af die bezet is terwijl er nog vrije banen zijn; dit 
gebeurt echter veel. Ook het afhangen van leden, die zogenaamd enkelen en 
dan 2 banen achter elkaar afhangen en dan 2 x dubbelen komt voor. Dat is voor 
het bestuur moeilijk te controleren. We zullen ons hier als bestuur zeker over 
beraden hoe we dit kunnen voorkomen. 
De KNLTB komt met een update voor het digitaal afhangen, zodat je ook nog 
kunt afhangen als  de volgende afhangtijd al is begonnen. Dit is nu alleen nog 
mogelijk via het afhangbord in het clubhuis, maar nog niet op je 
telefoon/laptop/tablet. Dus loop in dit geval voorlopig nog even naar binnen om 
de baan af te hangen (als het clubhuis tenminste open is). 

 

Als bestuur zijn we tevreden over onze trainer Mike van Maximumtennis. 
De lessen vinden inmiddels plaats op de banen 1 en 2, behalve de les van G-
tennis (blijft op de banen 3, 4 en 5 elke dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur). 

 

De tennisvereniging heeft op dit moment 594 leden incl. jeugdleden en er is nog 
steeds een wachtlijst voor seniorleden. 

 

Albert, onze man van het baanonderhoud, doet zijn werk naar behoren onder 
begeleiding van Joseph en Lex.  

 

Wat gaat er gebeuren in 2022. 

• De banen 1 en 2 zullen worden vervangen. We hebben de voorkeur 
uitgesproken dat dit zal gebeuren na het open toernooi en voor eind 
augustus 2022. 

• Elektronische toegang wordt vervangen bij poort talud, buitentoilet en  
poort Energieweg. 

• De jaarlijkse AED-cursus zal worden gehouden op zaterdag 3 december 
2022. Er kunnen maximaal 20 leden deelnemen. Voorrang voor 
commissieleden en Baan6. Meestal zijn er ook leden die graag deel willen 
nemen. Dat kan als er plaats over is; aanmelden bij secretaris@tachys.nl . 

 

Als laatste deelt Johan van den Hof mede, dat dit zijn laatste jaar is als 
voorzitter van TV Tachys. In maart 2023 treedt hij na 9 jaar af als voorzitter. 
Het ledenbestand is de laatste jaren flink verjongd en het zou dan ook goed zijn 
als een jonger iemand het over gaat nemen. 

 

Het bestuur wil alle commissies, vrijwilligers en alle andere mensen die zich 
hebben ingezet voor TV Tachys bedanken want zonder deze mensen kan 
Tachys niet bestaan. 
Ook de sponsors van Tachys, te weten: Docqmans bierbrouwerij, Garage van 
Ottele, MarcSport Cuijk, `t Sfeerhuys “De Looimolen”, Fysiotherapie Dukenburg, 
Oliva en Coffee@work. Allen bedankt voor jullie bijdrage. 
 

05. Financieel Jaarverslag 2021 door Ine Verhaegh (penningmeester) 
Door corona was 2021 weer een bijzonder jaar. Gelukkig hebben we het hele 
jaar kunnen tennissen. De vaste lasten voor park en kantine werden dan ook 
doorbetaald. 
 
 

mailto:secretaris@tachys.nl


Kosten 
Een aantal kosten is lager geweest, namelijk: 

• Energiekosten  

• Vrijwilligersbijeenkomst lager, afhaaldiner 

• VVV-bonnen zijn afgeschaft 

• Bestuurskosten en commissiekosten zijn lager omdat  veel activiteiten 
door de coronamaatregelen niet georganiseerd konden worden. Voor 
2022 en 2023 staan op de begroting weer de “normale” bedragen. 

• Tennisballen, minder nodig door minder toernooien en competities. 

• Afschrijvingen in 2023 zijn lager, omdat de banen in 12,5 jaar zijn 
afgeschreven en we de vervanging van banen 1 en 2 (2008) een jaar later 
hebben kunnen doen. 

Kosten die hoger zijn geweest: 

• Overheidsheffingen, dit zijn de gemeentelijke belastingen omdat we de 
heffingen over clubhuis zelf moesten gaan betalen. Dit is in de 
begrotingen voor 2022 en 2023 al meegenomen. 

• Telefoonkosten hoger door extra internet abonnement. 
 
Opbrengsten 

• Entreegelden, ook in begroting 2023 lager door de ledenstop 

• Contributies 2023  € 80.000,-. 65 jeugdleden x €100,- en 525 leden x 
€140,- 

 
Alles is duurder geworden, vandaar dat in 2023 de contributie verhoogd zal 
moeten worden. Tevens zijn de banen 3, 4, 5, en 7 uit 2012/2013 wat betekent 
dat deze over 5 jaar vervangen moeten worden. Hiervoor moeten we sparen. De 
contributies zijn m.i.v. 2020 verhoogd. Bij tennisverenigingen in de regio gelden 
veelal hogere contributies en vaak moet men dan ook bardiensten draaien. Wat 
is een redelijke verhoging?  
Voorstel AB: jeugd gelijk houden (€100,-)  en voor senioren een verhoging van  
€ 20,- tot €160,- per jaar. 
Vraag vanuit de vergadering: dit hangt samen met punt 10. Dit punt wordt toch 
nu besproken. 
Johan: we staan onderaan de lijst qua hoogte van de contributie in vergelijking 
met tennisverenigingen in de regio. We willen graag een maximum van 85 
seniorleden per baan vastleggen, vanwege drukte tijdens de piekuren in de 
avonden. Advies KNLTB tussen 70 - 90 leden per baan, inclusief jeugdleden. 
Opmerkingen vanuit de vergadering:  
Marcel Schmidt: als je 30 leden minder hebt,  heb je ook minder inkomsten (nb: 
het totaal aantal leden blijft 600, mk) 
Meggie Rutten: minder leden is ook minder inkomsten. Meggie pleit ervoor dat 
bestuur hierop beleid  maakt. Marianne Kerkman antwoordt dat we dat wel 
gedaan hebben, maar dat  dit wellicht onvoldoende duidelijk is gemaakt aan de 
vergadering. Uiteraard kan het altijd beter. Het bestuur staat open voor goede 
suggesties. 
Lidwine Steentjes (ledenadministratie): er staan nu 51 mensen op wachtlijst. Wat 
doen we met de 6 slapende leden? Antwoord: die mogen altijd meteen weer 
gaan tennissen, ze zijn al lid van Tachys. Dan wordt eventueel het maximum  
van 600 leden met een paar mensen overschreden. 
Marian Rutten: geen verhoging geweest de afgelopen 3 jaar. We moeten 
gezonde club blijven, dus contributie verhogen akkoord. 
Bij handopsteken: meerderheid akkoord met contributieverhoging. Omdat niet 
het vereiste aantal leden van 10% aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering 
over dit punt uitgeschreven. Volgens de statuten kan er op dat moment besloten 
worden, ongeacht het aantal aanwezigen. 
 
 

 



05a. Verslag van de Kascontrolecommissie 2021 
Joseph Wellen: kascontrole vond plaats bij Patty van de Water, samen met Thea 
de Vries (Loes Hopman en Tony Schouten beiden verhinderd i.v.m. corona). 
Vriendelijke ontvangst met koffie. Facturen zaten keurig in 4 ordners, elke 3 
maanden levert penningmeester Ine deze ordners aan bij Patty, die het 
vervolgens in het boekhoudprogramma invoert. Ziet er picobello uit. Dank aan 
Ine. 
Thea: Club.Collect kost geld maar het levert veel voordeel op. Ine beaamt dit: 
kost € 0,25 per handeling, maar dan gebeurt alles ook automatisch en correct. 
  
Decharge penningmeester/bestuur voor 2021 
Kascontrolecommissie stelt voor om penningmeester/bestuur decharge te 
verlenen. Dit gebeurt met applaus voor de penningmeester. 
 

06. Vaststellen begrotingen en contributies door Ine Verhaegh. 
a.   definitieve begroting 2022 goedgekeurd 
b.   conceptbegroting 2023 
Joseph Wellen vraagt of de energierekening niet van januari tot januari kan 
lopen en of € 7500 wel genoeg is in 2023 i.v.m. stijging van de energieprijzen.  
Johan: het is niet mogelijk om dit per jaar te doen. Over eventuele aanpassing 
energiebegroting denkt bestuur nog na. 
Conceptbegroting 2023 goedgekeurd, behalve contributieverhoging (zie punt 5) 

 

07. Verslag van de Commissies, trainer Mike Verberk en Baan 6 
07a. Technische Commissie door Jacqueline Davids Blumink 

2021 was voor TC een redelijk rustig jaar. Van de 6 evenementen die wij 
organiseren zijn er 2 doorgegaan.  Alleen de clubkampioenschappen en de 
najaarscompetitie zijn gespeeld. Wel is voor de voorjaarscompetitie al het 
voorbereidende werk gedaan door Gijs, maar deze competitie kon helaas 
niet doorgaan. 
De najaarscompetitie was goed bezet en voor de vrijdagavond zijn er zelfs 
teams uitgeloot. Vanwege de toegenomen belangstelling voor de 
vrijdagavondcompetitie heeft de KNLTB dit voor het komende voorjaar in 
een ander jasje gestoken. Als team speel je vijf keer om de week. Dat 
betekent dus wel dat de banen op vrijdagavond 10 weken gereserveerd zijn 
voor competitie. 
Bij de najaarscompetitie zullen alle competitievormen 5 speeldagen bevatten 
ipv 7. 
Gisteren finaledag TOET toernooi geweest: heel leuk geweest. Jammer, zo 
weinig Tachys leden. 

07.b. Commissie Recreatief Tennis door Karin Bosman 
Afgelopen jaar kon wederom een aantal toernooien niet doorgaan in verband 
met coronamaatregelen. We hebben in juni een toernooi gehad met 
aansluitend de muziekbingo en eind november hadden we zoals gebruikelijk 
het Slottoernooi. Fijn om te zien dat beide toernooien succesvol waren en 
druk bezocht werden. De pubquiz kon helaas ook in 2021 niet doorgaan. We 
zijn dit jaar gestart met het Team Toernooi, als vervanging van het 
Bedrijventoernooi. Hierdoor komt het Lentetoernooi te vervallen. We gaan 
als CRT kijken of we naast alle competitiedagen nog een gaatje hebben om 
de pubquiz van 2021 in te halen. De pubquiz van 2022 blijft gewoon staan in 
december 2022.  

07.c. Jeugdcommissie door Susan Smolders 
Ondanks corona heeft de jeugd, in tegenstelling tot de senioren, toch een 
deel van de voorjaarscompetitie en een volledige najaarscompetitie kunnen 
spelen afgelopen jaar. Omdat de jeugd wel interne wedstrijdjes mocht 
tennissen, hebben we vorig voorjaar wat extra activiteiten georganiseerd die 
goed bezocht werden.   
Ook de clubkampioenschappen zijn in september  gespeeld en gelukkig kon 



de jeugd het grootste deel van het jaar ook gewoon trainen.  
Het aantal jeugdleden is op dit moment 67. Opvallend is dat de aanwas van 
jonge kinderen (6-8 jaar) nog steeds erg klein is. Het schooltennis eind maart 
i.s.m. de Lanteerne levert hopelijk weer nieuwe jeugdleden op.  
Met de huidige 4 JC-leden werken we nauw en prettig samen met Mike.  
Helaas is het ondanks enorme inspanningen erg lastig om ouders 
enthousiast te krijgen voor de Jeugdcommissie. De nood wordt inmiddels 
echt hoog want Jeroen Reijnders en ikzelf  gaan na 3 jaar stoppen omdat we 
beide  geen tennissende kinderen meer hebben bij Tachys. Daarom geven 
we het stokje graag over aan ouders van jongere kinderen of andere leden 
die het leuk vinden iets voor de jeugd te organiseren. We merken dat ouders 
vaak wel willen helpen maar geen rol in de JC willen hebben. Het verschil zal 
echter klein zijn. Hoe meer ouders er in de JC komen, hoe beperkter de 
inspanning en hoe eenvoudiger de taken onderling te verdelen zijn.  
Als er geen nieuwe ouders bij komen, betekent dit dat bepaalde activiteiten 
niet meer georganiseerd kunnen worden en dat kan niet de bedoeling zijn. 
De jeugd van Tachys heeft de toekomst! Hierbij dan ook de oproep om je 
aan te melden! 

07.d. Commissie G-tennis door Victor Zegers 
In het coronajaar zijn er helaas geen toernooien geweest voor de G-
tennissers. Gelukkig hebben we langere tijd wel de trainingen kunnen laten 
doorgaan. Dit werd zeer gewaardeerd door de g-ers. 
Er zijn geen verschuivingen geweest binnen de groep g-ers en ook niet bij 
de groep vrijwilligers. 
Dit jaar kunnen we gelukkig wel meedoen met de Special Olympics in 
Hengelo. 

07.e. Verslag trainer door Mike Verberk 
Ten opzichte van vorige vergadering is er weinig veranderd. De lessen zitten 
nog steeds vol en gaan super goed. Op dit moment lessen er 248 leden en 
staan er nog 30 op de wachtlijst om in te stromen. In de week van 28 maart 
starten we met het schooltennis bij de Lanteerne. Hierdoor hopen wij weer 
wat meer jeugd aan te trekken voor de club. Ook is er in de hele maand april 
de kans om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar de tennisles.  

07.f. Verslag van Baan 6 door Quinten Dinnessen 
2021 is niet makkelijk geweest. Blij dat alles weer open kon. Toernooien 
konden weer doorgaan. Hij is het Bestuur dankbaar dat pacht werd 
opgeschort. Er is een aantal nieuwe medewerkers, oa Sonja en Mels komen 
werken.  
Johan wenst hem en zijn team een succesvol jaar toe. 

 

08. Verkiezing bestuursleden 2022 

ALGEMEEN BESTUUR 

Marianne Kerkman  aftredend & herkiesbaar 

Susan Smolders  aftredend & niet herkiesbaar 

 

09. Verkiezing commissies 2022 

COMMISSIES 

TC (Technische Commissie)  geen wijzigingen 

CRT (Commissie Recreatief Tennis)  geen wijzigingen 

G-tennis  geen wijzigingen 

JC (Jeugd Commissie)   aftredend & niet herkiesbaar 

  Susan Smolders vacature 

  Jeroen Reijnders vacature 

Helaas is er tot op heden nog geen opvolging gevonden voor de vacatures in de 

JC.  

   



KASCONTROLE COMMISSIE 

boekjaar 2e jaar 1e jaar reserve 

2021 Loes Hopman Joseph 
Wellen 

Tony Schouten 

2022 Joseph 
Wellen 

Tony 
Schouten 

Meggie Rutten 

 

OVERIGE COMMISSIES EN WERKGROEPEN 

Klusteam Johan van den Hof, Eddie Kerkman, Joseph 

Wellen en Lex Onderstal 

Ledenadministratie Lidwine Steentjes 

Webbeheer en KNLTB 
ClubApp 

Gijs Mahler en Ton Geurts 

 

10. Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement 
Besluit nemen: maximaal aantal senior leden (18+): 85 per baan. 
Graag gesplitst in junioren en senioren. Nu 520 senioren moeten nog 10 minder.  
Meggie: drukte op de dagen is op maar 4 avonden. Als je nu naar 90 gaat, kunt 
je altijd nog omlaag. Hij dringt erop aan om beleid te maken op dit punt. Hij wil 
wel meedenken. 
Susan Smolders geeft aan dat er ook veel mensen les hebben op de piektijden 
waardoor er maar 4 banen beschikbaar zijn ipv 6. 
Lidwine Steentjes oppert dat je ook kunt nadenken over een lidmaatschap voor 
overdag. 
Menno Kolsteeg vraagt of het onderdeel van huishoudelijk reglement of van 
statuten is? Johan: van het huishoudelijk reglement.   
Ad Bouwman: in huishoudelijk reglement opnemen dat ALV jaarlijks het 
maximum aantal leden vaststelt; dit is dus jaarlijks aan te passen. Er horen geen 
vaste aantallen in het huishoudelijk reglement te staan. 
Op dit moment 520 seniorleden en wachtlijst (nu 51 leden) 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel en besluit tot maximaal 520 
seniorleden in 2022 en een nieuwe bepaling van het maximaal aantal leden vindt 
jaarlijks plaats tijdens de ALV van 2023. 

 
11. Stand van zaken mbt WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) 

-statuten die gewijzigd moeten worden: hiervoor is geen toestemming van de 
ALV nodig. We gaan kijken wat KNLTB hierover zegt. Nog 4 jaar de tijd. 
-Verplichte inschrijving in het UBO (Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk 
begunstigde) register:  de  7 bestuursleden zijn ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel.  

 
12. Padel bij Tachys?  

Mike Verberk en Silver de Bruijn geven uitleg over o.a. kosten en mogelijke 
locatie. Het is een goede, duidelijke presentatie. Dank hiervoor. 
Vragen vanuit de vergadering: 
2 banen nodig? ja, als je competities en toernooien wil organiseren.  
Geluidsoverlast? Eerst met bewoners in gesprek.  
Thea de Vries: er zijn al veel rechtszaken over de overlast.    
Silver: gemeente is bezig met geluidsoverlast. 
In Beuningen liggen ook 2 banen in een woonwijk. 
Marcel Schmidt: de tennisbanen blijven toch wel? Ja, die blijven. 
Sjors Jansen: dan kunnen er meer leden worden aangenomen.  
In Boxmeer heb je keuze: lidmaatschap tennis én padel of alleen tennis. Je kunt 
ook los baan reserveren.  
Er moet een apart financieel plaatje voor komen. 



Marian Rutten: ik ben heel benieuwd naar de uitwerking.  
Johan: laten we een commissie oprichten die dit verder gaat onderzoeken. De 
commissie bestaat in ieder geval uit: Mike Verberk, Silver de Bruijn, Jip van der 
Heijden en Richard Bosman. Ine Verhaegh stelt voor om eventueel een vrouw 
toe te voegen. 
De commissie zal het bestuur op de hoogte houden en eventueel aansluiten bij 
een bestuursvergadering.  
Vergadering is akkoord met benoeming van deze commissie. 
Thea: als padel niet doorgaat, dan evt. mogelijkheid voor single tennisbaan 
onderzoeken.  
Johan geeft aan dat dit niet zal gaan lukken ivm te beperkte ruimte.  

 
13. Rondvraag 

Niemand maakt gebruik van de rondvraag en Johan sluit om 22.15 uur de 
vergadering met dank aan de aanwezigen. Hij biedt hen namens het bestuur een 
drankje aan. 

 
 
 

Johan van den Hof      Marianne Kerkman 
Voorzitter      Secretaris   
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