
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2019 
 

Bij de opening om 20.00 uur is het vereiste quorum, als bedoeld in artikel 16, lid 3 van 

de statuten, aanwezig. Er zijn totaal 53 leden aanwezig, waarvan 7 bestuursleden. 

 

1. Opening. 

Sander Maatman opent als voorzitter de ledenvergadering en heet alle aanwezigen 

welkom. De grote opkomst geeft aan dat de beslissing over de vervanging van de 

banen en de mogelijke aanleg van een padelbaan leeft onder de leden. Hij stelt vast dat 

voor het eerst sinds jaren het quorum is gehaald. 

Met het agendapunt voorstel vervanging banen en aanleg padelbaan is de agenda 

voller dan normaal. Om de ALV voldoende tijd te geven om te praten over de 

voorstellen zullen we proberen de overige punten sneller te behandelen dan normaal.  

 

2. Mededelingen. 

Terugblik op vorig jaar:  

- In de vorige ALV is nog geen decharge verleend voor het gevoerde financiële 

beleid, omdat het verslag van de kascommissie er nog niet was. Er is toen 

afgesproken dat dit later zou worden rondgemaild en dat in reactie daarop 

eventuele bezwaren konden worden ingebracht. Dat laatste was gelukkig niet het 

geval en daarmee werd het bestuur gedechargeerd voor het financiële beleid over 

het jaar 2017. 

- In 2018 zijn er veel veranderingen geweest. De belangrijkste is het stoppen van 

Paul de Bruin als tennisleraar. Paul heeft na jaren van grote toewijding besloten 

een ander pad te kiezen. Met spijt hebben we zijn opzegging natuurlijk 

geaccepteerd en gelukkig hebben we in Tennisschool Tom van Lijf een goede 

vervanging gevonden. De tennisleraar Julian Verwegen is al begonnen met enkele 

lessen op zaterdagen voor competitie-trainingen, voornamelijk met interesse van 

de jeugd. De geluiden die we hebben teruggekregen zijn zeer positief. Jammer 

genoeg zijn de tennislessen nog minder in trek. De lessen beginnen in april. Het 

afscheid van Paul heeft plaatsgevonden op de nieuwjaarsbijeenkomst. Het 

komende weekend wordt daar nogmaals bij stilgestaan met het Paul-de-Bruin-

event op zateragavond met aansluitend een feest met dj. 

- Ook het afgelopen jaar is er weer veel georganiseerd, veel vrijwilligers hebben 

zich daarvoor ingezet en het park ligt er mooi bij. Datzelfde geldt voor de kantine. 

Helaas is er onlangs twee maal ingebroken. Het bestuur heeft daarop de volgende 

maatregelen genomen. Allereerst is er een alarminstallatie geïnstalleerd. Voorts is 

besloten dat er alleen nog gepind kan worden en niet meer contact betaald kan 

worden. 

- Afgelopen zaterdag hebben we voor de vrijwilligers als dank voor hun inzet een 

etentje georganiseerd in de kantine. 

- Het ledenaantal loopt nog steeds achteruit. We hebben op dit moment zo’n 265 

leden. Er zijn minimaal 300 leden nodig om de vereniging goed draaiende te 

houden. Dit betekent dat we voor dit jaar voor uitdagingen staan om het 

ledenaantal omhoog te krijgen. In de mail van afgelopen week is al het een en 

ander aangekondigd. Komende zaterdag is er een inloop activiteit voor nieuwe 

leden met daarbij een clinic. Dit wordt georganiseerd door een nieuwe commissie, 

die zich speciaal gaat bezighouden met de werving van nieuwe leden en het 

behoud van leden. Verder komt er een laddercompetitie en een aantal keren zal er 



op de zaterdagmiddag of zondagmiddag een toss/borrel-activiteit worden 

georganiseerd. 

- Het bestuur roept alle leden op om kennissen warm te laten worden voor tennis. 

- Een ander aandachtspunt is het werven van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan 

de club niet draaien. Zoals hierna zal blijken is het ons niet gelukt om bepaalde 

gaten in het bestuur als gevolg van het vertrek van bestuursleden op te vullen. Ook 

sommige commissies hebben dringend nieuw bloed nodig. 

 

Afgezegd met verhindering: 

Peter Fatels, Harry Puijk, José Puijk, Coos van Lierop, Joke van Lierop, Ad 

Nieuwenhuis, Werner Boogaard jr, Warner Harmsen, Jan Kramer, Margie Kramer. 

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2018. 

Geen opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.  

 

4. Voorstel vervanging banen en aanleg padelbaan 
De beide voorstellen worden afzonderlijk besproken en beoordeeld. Bestuur bedankt 

de leden van de werkgroep voor hun vele werk, dat geresulteerd heeft in de twee 

rapporten. Ed Buitenhek krijgt het woord om het voorstel toe te lichten. 

 

a. Vervanging banen 

Ed memoreert de voorlichtingsbijeenkomst in januari. Daar zijn diverse opmerkingen 

gemaakt en zo goed als mogelijk verwerkt in het rapport. Verder licht hij kort toe hoe 

het rapport is opgebouwd en dat het voorstel om de banen te vervangen door 

smashcourt-achtige banen op grote steun lijkt te kunnen rekenen gelet op de uitkomst 

van de ledenpeiling. 

Vragen: 

Rob van de Blonk vraagt of de investering van € 120.000 alles omvat; is dit de 

complete aanneemsom? Ja, in beginsel wel. Eén van de punten van aandacht betreft de 

afvoerkosten van de oude banen, voorlopig zijn die hoog ingeschat, maar mogelijk 

vallen die toch lager uit. 

Rob vraagt tevens naar de vergroting van het terras. Die vergroting zal in beginsel 

enkel plaatsvinden als er een padelbaan komt, om op die manier het zicht op die baan 

te vergroten. 

Rob geeft aan dat hij geen geplande begroting 2020 ziet. Heeft de investering 

gevolgen voor de huur die de Stam aan de vereniging in rekening brengt? Ed wijst op 

blz. 1 waar staat dat de jaarlijkse lasten met € 3000 worden verhoogd. Sander ligt toe 

dat in het voorstel een deel daarvan moet worden opgebracht via de 

contributieverhoging en een deel via het aantrekken van nieuwe leden. 

De verwachting is dat in november het park twee of drie weken dicht zal zijn.  

Op de vraag of een nieuwe onderhoudsmachine moet worden aangeschaft, wordt 

ontkennend geantwoord. De huidige trekker kan ook worden gebruikt op smashcourt. 

 

De vergadering gaat akkoord met vervanging van de banen door smashcourt en in 

verband daarmee met een contributieverhoging van € 10 voor seniorleden. Bij andere 

contributievormen zit eveneens een verhoging die in verhouding staat tot deze € 10. 

 

b. Aanleg padelbaan 

Ed geeft aan dat de aanleg van een padel-baan meer discussie heeft opgeleverd binnen 

de werkgroep. Het is totaal iets anders. Het gaat om een nieuwe activiteit. Er is 



gesproken met de knltb en met andere verenigingen die in het recente verleden hebben 

gekozen voor één of meer padelbanen.  

Het advies luidt om niet nu al te besluiten, maar eerst te voldoen aan een aantal 

randvoorwaarden. Een deel van de investering moet extern gefinancierd worden via 

sponsors, subsidie en nieuwe leden. Er dient een actieve werkgroep hiermee aan de 

slag te gaan, die ook zorg moet dragen dat deze nieuwe tak van sport binnen onze club 

gaat aanslaan.  

Uit nadere informatie van de kntlb volgt dat het niet noodzakelijk is om twee banen te 

hebben voor het spelen van competitie.  

 

Sander ligt toe dat het bestuur beseft dat er bij een keuze voor padel veel meer risico 

wordt gelopen dan bij het vervangen van de banen naar smashcourt. Het bestuur stond 

aanvankelijk dan ook kritisch tegenover het investeren in padel. Maar het bestuur staat  

nu volledig achter het voorstel van de werkgroep. Wij zijn van mening dat we als 

vereniging andere dingen moeten proberen. We zien dat ons ledenaantal al jaren 

achteruit gaat; er moeten nieuwe dingen ondernomen worden. Maar we willen onze 

huidige leden niet belasten met een directe verhoging van de contributie als gevolg 

van padel. Uit de ledenenquête blijkt overduidelijk dat de leden dat niet willen. Wij 

stellen dan ook het volgende voor:  

Wij gaan 1 padelbaan aanleggen mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden, ter 

beoordeling bestuur eind juni.  

   - initiatiefgroep heeft een uitgewerkt en haalbaar promotieplan voor padel; 

   - het maximale risico voor de vereniging / Stam is € 25.000, ofwel ongeveer de helft 

wordt gefinancierd uit externe middelen zoals sponsoring en fondsen.  

De investering van € 25.000 kan worden betaald uit de Bestemmingsreserve. Deze 

reserve is gevormd bij de aanleg van dit park. Deze voorziening is toen gevormd 

inclusief de BTW kosten terwijl we bij de aanleg door gebruik te maken van de Stam 

deze BTW lasten niet kwijt waren. Zoals te lezen is in het verslag van de Stam is de 

BTW-regeling met ingang van dit jaar komen te vervallen, maar is er een 

subsidieregeling voor in de plaats gekomen.  

 

Er zijn mensen die dit project willen trekken: Ed Buitenhek,Walter Mosterd en Dennis 

Top. Dennis licht vervolgens zijn ervaringen met padel toe en zijn enthousiasme voor 

deze sport.  

 

Vragen: 

Remko Schardam vraagt of het stukje grond naast de minibaan dat in feite niet meer 

wordt gebruikt door gemeente van de gemeente kan worden overgenomen, zodat het 

eventueel wel mogelijk is om twee padelbanen aan te leggen naast elkaar. De 

werkgroep zal dit punt onderzoeken.  

Rob van de Blonk geeft aan dat de enquête een beeld geeft dat de meeste leden zeggen 

‘misschien’ of ‘nee’. Veel leden hebben nog geen ervaring met padel. Is het mogelijk 

om die ervaring elders op te doen. Dennis geeft aan dat gesproken is met Houten. 

Volgens hem is het wel mogelijk om met een groep het daar een keer uit te proberen. 

Jan Hoppenbrouwer geeft aan dat ook de nieuwe tennisschool erg enthousiast is en 

padellessen kan verzorgen.  

Theo Warmerdam vraagt of het niet een optie is om baan 3 nog niet te vervangen, 

aangezien bij de aanleg van een tweede padelbaan in de toekomst, de investering in 

die smashcourtbaan dan in feite weggegooid wordt. Sander geeft aan dat het nog zo 

onzeker is of er ooit een tweede padelbaan komt, dat niet voor die optie wordt 



gekozen. 

Loek Fonkert vraagt of er aparte padellidmaatschappen komen. Dat wordt nog bezien. 

In ieder geval mogen de gewone leden van Tautenburg gebruik maken van de 

padelbanen. 

Dagmar Kuin vraagt of er ook lessen verzorgd gaan worden. Het antwoord is: ja. 

Kees Thijs vraagt of wij de enige vereniging in de omgeving zijn die dit soort plannen 

hebben. Dat is inderdaad het geval. Dit kan een (tijdelijke) aanzuigende werking 

hebben. 

Op de vraag van Erik Schouten wordt opgemerkt dat het de bedoeling is dat de aanleg 

gelijk geschiedt met de vervanging van de banen. 

Jaap Hartingsveldt spreekt de vrees uit dat na aanleg van de padelbaan het zicht van 

een deel op baan 3 kwijt zal zijn. Dit punt zal worden meegenomen door de 

werkgroep.  

Erik Schouten vraagt of de padelbanen ook verhuurd gaan worden. In theorie zou dat 

kunnen, maar dat vergt een ander exploitatiemodel. Je zal dan moeten zorgen dat de 

kantine bezet is e.d. En dat roept weer het probleem van voldoende vrijwilligers op.  

Jan Hoppenbrouwer merkt naar aanleiding daarvan op dat je in de promotieperiode 

daar wellicht wel aan moet denken. 

Dagmar Kuin vraagt of wanneer padel goed gaat lopen, dit betekent dat een baan 

opgeofferd gaat worden. Dat is iets dat te zijner tijd afgewogen zal moeten worden. 

Wellicht betekent het succes van padel dat er ook veel meer tennissende leden zijn. En 

dat kan betekenen dat we de tennisbanen gewoon nodig hebben. Een goede afweging 

kan pas tzt gemaakt worden. 

 

Gaat vergadering akkoord met het volgende voorstel? 

Er wordt door een werkgroep een uitgewerkt en haalbaar promotieplan voor padel 

opgesteld. Het maximaal te lopen risico voor de vereniging/Stam bedraagt € 25.000 en 

er zal geen verhoging van de contributie plaatsvinden voor het financieren van padel.  

Binnen deze kader mag het bestuur eind juni een besluit nemen. 

Vier leden stemmen tegen en acht onthouden zich van stemming. Dit betekent dat het 

voorstel is aangenomen. 

 

5. Jaarverslag 2018 van het bestuur en de commissies. 

Er zijn geen vragen. 

 

6. Jaarverslag 2018 van de penningmeester. 

Loek Fonkert vraagt of Leendert de post vorderingen nader kan toelichten. Er staat 

ook een bedrag contributies en winterlidmaatschappen. Leendert geeft aan dat dit 

deels betrekking heeft op reguliere contributiebedragen die nog niet zijn betaald, 

ondanks diverse herinneringen en voorts op een aantal contributienota’s die pas aan 

het eind van het jaar zijn verstuurd. Overigens zijn – op drie na – alle contributienota’s 

inmiddels betaald.  De vraag wordt gesteld of dit door de nieuwe manier van innen 

komt. Dat kan deels het geval zijn, omdat er geen automatische incasso meer 

plaatsvindt. Anderzijds zijn deze personen diverse keren herinnerd via zowel de mail 

als een sms.   

De vordering ter zake van de energiekosten wordt veroorzaakt door te hoge 

voorschotbedragen, waardoor recht op restitutie bestaat.  

 

7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
Door het vertrek van zowel Wilma van de Hoef als Leonne Logtenberg, heeft de 



kascontrole plaatsgevonden door Eric Schouten (reservelid) en Michiel Jurg. Zij 

hebben op 18 maart 2019 verslag uitgebracht.  
‘We hebben geconstateerd dat de administraties er compleet en gestructureerd uit zien en we 

hebben met Leendert mee kunnen kijken hoe de diverse administraties in elkaar zitten. 

 

Op een aantal plaatsen hebben we controles uitgevoerd door de totalen te vergelijken. We 

hebben hierbij geen afwijkingen geconstateerd. 

 

De bevindingen uit de vorige kascontroles zijn goed opgevolgd: 

- Het spreiden van de saldi van de bankrekeningen over diverse banken. 

 

Wel adviseren we om eerder over te gaan op het innen van openstaande contributies. Hiervoor 

zou sneller het incasso instrument kunnen worden ingezet. 

 

We willen de penningmeester complimenteren voor de uitstekende wijze waarop hij de 

administratie heeft vormgegeven en beheerd de afgelopen jaren.’ 

 

De vergadering verleent decharge voor het gevoerde financiële beleid. 

 

Het bestuur draagt beide heren voor als leden van de kascommissie voor volgend jaar. 

Als reserve kascontrolecommissielid stelt het bestuur voor: Roel Nieuwenhuis. De 

vergadering stemt daarmee in. 

 

8. Jaarverslag 2017 STAM. 

Sander Maatman ligt de financiële cijfers toe.  

De kosten zijn relatief laag gebleven. Wel zijn er wat extra investeringen in onderhoud 

geweest.  

De grootste verandering is het btw-regime met ingang van 2019. De huur van het 

sportcomplex is vanaf 2019 vrijgesteld van btw. Dat lijkt gunstig, maar betkeent 

tevens dat de btw die de Stam betaalt op allerlei kosten ook niet meer in aftrek kan 

worden gebracht.  

De rol van de Stam is daardoor anders en dat roept de vraag op of de Stam nog wel 

nodig is? Het opheffen en overdragen van het complex aan de vereniging brengt 

allerlei kosten met zich mee. Om die reden laten we het zoals het nu is. 

Twee jaar geleden is geïnvesteerd in led-verlichting. Verwachting was een daling van 

energiekosten van € 7.000 naar € 5.000. Dat is ook bijna gelukt. De energiekosten 

bedragen € 5.100. 

Dit jaar gaan we bekijken of het plaatsen van zonnepanelen zinvol zal zijn. Dit heeft 

ook weer gevolgen voor het btw-regime voor dat deel. Gekeken zal worden naar de 

technische haalbaarheid en naar financiële stimuleringsregelingen. 

 

9. Uitreiking gouden tennisbal. 

Om het vrijwilligerswerk te stimuleren is een inmiddels bekende wissel trofee in het 

leven roepen. “de gouden tennisbal”. Deze prestigieuze prijs wordt jaarlijks tijdens 

deze vergadering verstrek aan een persoon of commissie die beloond wordt voor 

persoonlijk organisatorisch succes of jarenlange inzet voor onze club. De prijs kan 

gezien worden als beloning, stimulering, voor iets kleins opvallend of juist iets wat al 

jaren en jaren duurt en zo vanzelfsprekend is dat het eigenlijk niet meer opvalt. 

Hij of zij is dan ook weer de persoon die het jaar daarop de opvolger mag aanwijzen. 

Walter Mosterd /het Duo Henk en Bob/Theo Wip/Loek Fonkert/Harry Puijk/Marijke 

Holleman/Paul de Bruin/ Ries Floor en vorig jaar Daniëlle Bang. Aan haar de eer voor 

zijn of haar inzet een volgend slachtoffer aan te wijzen. 

 



Sander heeft bedacht dat duidelijk moet zijn voor iedereen wie deze trofee in het 

verleden heeft gewonnen. Hij heeft daarvoor een mooi bord laten maken waarop alle 

winnaars staan. Dit bord krijgt een mooie plaats in de kantine.  

 

Daniëlle licht toe wie dit jaar de prijs krijgt. Het is geen individu maar een groep. 

Deze groep verricht veel werk in stilte. Tekenend is dat daardoor Daniëlle ook niet 

weet wie allemaal lid zijn van deze groep.  

De nieuwe winnaar is: de voltallige Tuincommissie. Frank van Schaik neemt de prijs 

namens de tuincommissie in ontvangst. 

 

PAUZE 

 

10. Benoeming nieuwe bestuursleden 

Ilse van Woudenberg treedt af als voorzitter van de JC. Het bestuur heeft nog geen 

vervanger voor haar. De selectiegroep is bereid gevonden om diverse activiteiten voor 

de jeugd te gaan organiseren. Ilse is bereid om deze groep komend jaar nog wel te 

begeleiden, maar niet meer in haar hoedanigheid als voorzitter van de JC. Het bestuur 

is naarstig op zoek naar iemand die de kar wil trekken, met name voor het coördineren 

van de activiteiten. 

Leendert Plug treedt af als penningmeester. Ook voor hem is nog geen vervanger 

gevonden. Diverse personen zijn benaderd, maar geen heeft toegezegd deze taak te 

willen overnemen. We zijn bezig om te zien of we een oplossing kunnen vinden 

waarbij een deel van de uitvoerende taken bij iemand anders worden belegd. 

 

Sander bedankt beide voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en biedt hen een 

bos bloemen en een tegoedbon voor een etentje aan. 

 

11. Begroting 2018 

Leendert licht de begroting toe. Investering voor nieuwe leden is het belangrijkste 

element. 

Er zijn geen vragen. 

 

De begroting 2019 wordt goedgekeurd met dank aan Leendert! 

 

12. Benoeming TC 

Het verzoek aan de vergadering om als TC voor het jaar 2019 te benoemen: 

Aline van Rossum, Remko Schardam, Petra Harte (competitie), Walter Mosterd 

(competitie) en Kees Thijs (competitie) en als voorzitter Ed van Zijl. De vergadering 

stemt hiermee in. 

 

13. Vaststellen contributie 2020. 

Voorgesteld wordt de contributiebedragen licht te verhogen in verband met de 

vervanging van de banen. 

- Senior    € 180,- 

- Student    € 118,- 

- Junior (9 tot 18 jaar)  € 108,- 

- Junior (tot en met 8 jaar)  € 35,- 

- Competitielidmaatschap   € 50,= (zie hierna de voorwaarden) 

- Winterlid senioren (1-10/1-4) € 110,-* 



- Winterlid junioren (1-10/1-4) €   65,-* 

- Zomerlid senioren (1-7/1-9) €   50,-* 

- Zomerlid Junioren (1-7/1-9) €   50,-* 

- Afkoop kantinediensten  €   50,- 

- Blessureregeling (12 mnd.) € 100,- korting (voor senior) 

- Blessureregeling (6 mnd.)  €   50,- korting (voor senior)  

- Inschrijfkosten senior  €   11,50 

- Inschrijfkosten junior  €     7,- 

- Introducépasje   €     5,- 

 

* Zomer- en winterleden betalen € 25,- borg voor een tijdelijke pas 

Het competitielidmaatschap geldt voor spelers die al bij een andere tennisvereniging 

volwaardig lid zijn en daarnaast bij onze vereniging competitie willen spelen. Deze 

vorm van competitielidmaatschap biedt dus de mogelijkheid om binnen onze 

vereniging competitie te spelen, maar uitsluitend voor competitievormen waarvoor 

geen loting plaatsvindt. Deze leden mogen ook deelnemen aan de 

clubkampioenschappen. Dit lidmaatschap geeft geen recht op vrij spelen. 

Familiekorting: het vierde lid van een gezin heeft recht op een korting van 10% en elk 

vijfde lid of meer van één gezin heeft recht op 15% korting op de contributie. De 

korting wordt berekend over het lidmaatschapsbedrag van het jongste gezinslid. 

Student ben je als je seniorlid bent en aan kunt tonen dat je met een full-time opleiding 

bezig bent. Dit dien je jaarlijks schriftelijk aan te tonen. 

 

Het voorstel voor de contributiebedragen wordt goedgekeurd.  

 

14. Rondvraag. 

Vanessa Groeneveld geeft aan dat de flyer niet overal in de bus mag worden gedaan 

vanwege de sticker “geen reclame”. Zij verzoekt iedereen om kennissen te wijzen op 

de inloopmiddag aanstaande zaterdag.  

Zij vraagt tevens of er is nagedacht over de mogelijkheid om de contributie gespreid te 

betalen? Voor sommige gezinnen is het wellicht een groot bedrag dat ineens betaald 

moet worden. Leendert geeft aan dat het technisch mogelijk is. Dit punt zal voor de 

toekomst bekeken worden. 

Zij vraagt tevens of het mogelijk is om geld op de pasjes te zetten waardoor met  name 

ouders dat kunnen doen voor hun kinderen en zij niet hun eigen betaalpas hoeven mee 

te geven als kinderen iets willen kopen. Ook dit lijkt technisch mogelijk. Er is 

voorshands nog niet voor gekozen, omdat eerst wordt aangekeken hoe het pinnen 

loopt. 

Daniëlle Bang vraagt waarom er elders niet wordt geflyerd voor het OT. Dit punt 

wordt meegegeven aan de Opentoernooi commissie. 

Bart Wolf merkt op dat bij aanleg van de padelbaan, deels op de huidige minibaan, er 

weinig speelruimte meer is voor kinderen. Er zal worden bezien in hoeverre er andere 

speelvoorzieningen geplaatst kunnen worden. Dit wordt wel lastig als het in het zicht 

van de banen zal moeten. Daarvoor is weinig plek, maar dit punt zal zeker bekeken 

worden. 

 

Sander wijst ten slotte nog op de volgende activiteiten: a.s. zaterdag inloopdag en 

daarna PdB-event en vanaf 23.00 uur een dj. Er komen nieuwe zaterdag tossmiddagen 

en er komt een nieuwe laddercompetitie. 

 



15. Sluiting. 

Sander dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit rond 22.00 uur de vergadering. 

 

Dick Gladpootjes, secretaris. 


