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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC B.R.Z. 2022 
 

Datum 9 maart 2022 

Tijdstip 19.00 uur 

Locatie Kantine BRZ 

 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
 
Maurice Muris heeft de vergadering geopend en de leden bedankt voor hun aanwezigheid. Hij 
informeert op verzoek van de secretaris de aanwezigen over het niet behalen van het aantal 
benodigde stemgerechtigde leden. Dit roept een reactie op bij de aanwezigen; zo zijn er leden die de 
regels willen versoepelen om toch te kunnen stemmen. De leden vragen het bestuur om een keuze te 
maken tussen ofwel het schorsen van de ALV om het benodigde aantal aanwezigen te werven ofwel 
te besluiten om de vergadering voort te zetten zonder dat er gestemd wordt. Hoewel het bestuur 
(gemotiveerd) niet voornemens is om stemgerechtigde te werven, verandert de wetenschap dat zich 
in de luchthal op dat moment 10 personen bevinden dit standpunt. Dit zou betekenen dat er nog 
slecht enkele leden nodig zijn om de stemming door te kunnen laten gaan. De vergadering wordt 
geschorst zodat de aanwezigen leden kunnen benaderen met het verzoek om alsnog naar de ALV te 
komen. 
De vergadering wordt voortgezet zodra het bestuur de indruk heeft dat er voldoende leden zullen 
verschijnen. 
 

2. Vaststellen notulen van de jaarvergadering van 10 maart 2021 
 
De notulen van de ALV van 10 maart 2021 worden vastgesteld tijdens de ALV van 9 maart 2022 
 

3. Mededelingen van de secretaris 
 
Saskia van der Westen laat weten dat er op het moment van stemming, 44 stemgerechtigde leden 
aanwezig zijn. Om rechtsgeldig te kunnen stemmen zijn er 43 stemmen nodig.  

 
4. Inwerkingtreding WBTR 

 
a. Voorstel wijziging statuten   

 
Saskia van der Westen heeft een toelichting gegeven met betrekking tot de voorgestelde 
wijziging van de statuten. Zij heeft toegelicht dat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) op 1 juli 2021 in werking is getreden en is bedoeld om het bestuur en toezicht van 
onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren, door het wettelijk vastleggen van 
taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet 
voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van 
posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De 
vereniging is in dit kader onder anderen verplicht een belet- en ontstentenisregeling en een 
tegenstrijdige belangregeling op te nemen. Het bestuur heeft de statuten opgesteld, conform 
het model van de KNLTB. Wijzigingen die het bestuur heeft doorgevoerd, werden eveneens 
besproken met de juridische afdeling van de KNLTB. 
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Stemming 
 
1. voorronde 
De ALV heeft niet ingestemd met het voorstel van het bestuur dat bij overschrijding van de 
begroting met meer dan 45% voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering zal 
worden gevraagd.   
2. tegenvoorstel 
De ALV heeft een tegenvoorstel gedaan en ingestemd met het voorstel dat bij overschrijding 
van de begroting met meer dan 5000,- euro, het bestuur de ALV dient te informeren over 
deze overschrijding. 
3. accepteren tegenvoorstel 
Het bestuur heeft ingestemd met het tegenvoorstel van de ALV om de betreffende passage 
te wijzigen in de statuten. Het bestuur zegt toe de passage aan te passen. 
4. stemming 
De ALV heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde algehele wijziging van de statuten.  
Er hebben 44 leden vóór gestemd, 0 leden tegen.  
5. vaststelling 
Nu de ALV heeft ingestemd met de nieuwe statuten, kunnen deze bij notariële akte worden 
vastgelegd. 
 

b. Huishoudelijk reglement  
 
Saskia van der Westen heeft toegelicht dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de 
statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement. Met de voorgestelde wijziging van 
de statuten, moest ook het huishoudelijk reglement werden aangepast. 
 
Stemming 
 
1. stemming 
De ALV heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde algehele wijziging van de statuten. 
Er hebben 44 leden vóór gestemd, 0 leden tegen.   
2. vaststelling 
Nu de ALV heeft ingestemd met de nieuwe statuten, worden deze - na vaststelling van de 
statuten bij notariële akte – geplaatst  op de website van de vereniging.   
 
 
 

5. Evaluatie luchthal  
 
Maurice Muris licht toe dat we een vreemd jaar achter de rug hebben, met tegenvallers waar we geen 
rekening hebben kunnen houden. De luchthal heeft het afgelopen jaar veel tijd en geld gekost. De 
hoge kosten werden bijvoorbeeld veroorzaakt door de aanleg van drainage, door de legeskosten, 
door de gasaansluiting, de kosten van de verzekering, de beperkte openingstijden, een beperkte 
afname van contracten, et cetera. 
Maurice laat weten dat het bestuur op dit moment heeft gekozen voor een propaantank omdat dit 
voordeliger is dan het zorgen voor een gasaansluiting. Ook geeft hij aan dat komend winterseizoen 
meer contracten afgenomen moeten worden, het bestuur zal hier dus meer aandacht moeten 
besteden. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat we voor het afbreken van de hal ongeveer 75 man nodig zijn (er hebben 
zich op dit moment slechts 27 man aangemeld). De ALV vindt het beschamend dat we als vereniging 
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zelf, er niet voor kunnen zorgen dat we het benodigde aantal leden bij elkaar krijgen. Het bestuur en 
de ALV waarschuwen dat de hal ieder jaar opgebouwd én afgebroken moet worden.  
De ALV vraagt het bestuur om na te denken over het bieden van een compensatie of beloning aan 
vrijwilligers, om zo het benodigde aantal vrijwilligers te krijgen.  
Het voorstel om de luchthal later af te breken wordt afgewezen door het bestuur omdat de gemeente 
een vergunning heeft afgegeven voor de maanden september tot april. 
 

6. Update padelbanen  
 

Jos Tilllmanns heeft toegelicht dat baan 5 (gravelbaan) komt te vervallen en dat op korte termijn 
gestart zal worden met de aanleg van 3 padelbanen. Hiervoor moet ook een deel van de grond achter 
baan 5 afgegraven worden. De wens om de padelbanen gereed te hebben op 1 april is niet haalbaar 
gebleken. Op dit moment streven we ernaar om medio mei de banen gereed te hebben. 
 

7. Voorstellen ingediend door leden  
 
Saskia van der Westen laat weten dat er voorafgaand aan de ALV geen voorstellen door leden 
werden ingediend. 
 

8. Financiën HH 
 

a. Jaarrekening 2021  
 
Balans 
 
De penningmeester licht toe dat uit de balans van 31 december 2023 blijkt dat er sprake is 
van een winst saldo van € 7.715,-. Toch is de vereniging wel in beschikbare liquiditeit 
achteruit gegaan, dat blijkt uit de bedragen genoemd onder ‘banktegoed’ en ‘spaarrekening’. 
Het gaat om een bedrag van € 56.000,-. De penningmeester laat weten dat de vereniging 
meer heeft geïnvesteerd dat het beoogde bedrag van € 25000,-.  Op korte termijn is de 
vereniging dus kwetsbaarder daar de vereniging (meer) eigen geld in de ballonhal heeft 
gestoken. 
 
De penningmeester merkt op dat het verschil tussen de waardering van de ballonhal en de 
restschuld bij BNG Bank N.V., tevens neerkomt op een bedrag van € 56.000,-. 
 
Het bestuur verwacht het bedrag van bedrag van € 56.000,- binnen een periode van 7 à 8 
jaar terug te verdienen en/of te ontvangen, via de jaarlijkse voorziening van € 8.000,-. 
 
De penningmeester ligt toe dat de weergave van het financieel verslag niet overal een even 
goed beeld schetst. Zo laat hij weten dat wanneer alle betalingen en ontvangsten vóór het 
einde van het jaar zouden zijn afgerond (dit geldt voor 2020 en 2021), de vereniging niet voor 
een bedrag van € 56.000,- aan beschikbare liquiditeit achteruit is gegaan, maar voor een 
bedrag van € 48.000,-. De penningmeester wenst wel op te merken dat de uitgaven zijn 
gedaan in het kader van investeringen. 
 
Financieel verslag 
 
De penningmeester laat weten dat de vereniging een coronasteunmaatregel heeft ontvangen 
van het rijk en/of de gemeente. Deze post werd onder gebracht onder ‘diversen’.  
 



 
 

 

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK 
 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) 
 
 

 

  

Postbus 74, 6190 AB Beek    IBAN-nummer: NL49RABO0115171541 – BIC: RABONL2U 
www.brztennis.nl  KVK-nummer: 40187861 

  

 Pagina 4 van 5 
   
 

 

 

De penningmeester laat weten dat de vereniging geld heeft uitgegeven in verband met de 
aanschaf en/of betaling van: 
- Sponsordoeken en sponsorborden 
- Gravel 
- Een tractor 
- Kantoorartikelen  
- De postbus 
- Drukwerk 
- Taakuren van de tennistrainer 

 
Begroting 2022  
 
De penningmeester heeft de begroting voor het jaar 2022 toegelicht. Posten zoals ‘huur 
accommodatie’, ‘K.N.L.T.B.’, ‘zomercompetitie’, ‘verzekeringen’, ‘technische commissie’ en 
‘jeugdcommissie’ werden opgehoogd. De begroting 2021 werd vastgesteld op een bedrag 
van € 75.210,-, de begroting van 2022 werd vastgesteld op een bedrag van € 137.118,20. 
 

b. Presentatie kascommissie 
 
De kascommissie laat weten de nummers te hebben gecontroleerd en steekproeven te 
hebben gedaan. Daarnaast hebben zij checks op financieel beleid uitgevoerd.  
De commissie merkt op dat de vereniging het afgelopen jaar veel eigen vermogen heeft 
uitgegeven en is van mening dat de vereniging ernaar moet streven om spoedig haar eigen 
vermogen weer op te bouwen. Daarnaast is de commissie van mening dat ook de financiën 
van de stichting B.R.Z./Caesar beter in kaart moet worden gebracht en dat hierover 
verantwoording moet worden afgelegd. De kascommissie geeft decharge over de 
jaarrekening van 2021. 
 

c. Benoeming nieuwe kascommissie  
 
Teun Zanting, Winnie Hendrix en Cyril Meertens hebben zich bereid getoond om deel uit te 
maken van de kascommissie. 
 

9. Verslagen afzonderlijke commissies  
 
De verslagen werden ter kennisgeving geplaatst op de website van de vereniging. De aanwezigen 
hebben hiervan kennis kunnen nemen. Over de verslagen werden geen vragen gesteld. 
De verslagen worden aangehecht aan deze notulen. 
 

10. Verkiezing continuïteitscommissie 
 
Op grond van de WBTR mag een bestuurder respectievelijk een commissaris, indien deze met 
betrekking tot een bepaald onderwerp een tegenstrijdig belang heeft met de rechtspersoon, niet 
langer deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Indien een geconflicteerde 
bestuurder toch heeft deelgenomen aan de besluitvorming, dan is het besluit vernietigbaar. In het 
geval dat het niet mogelijk is dat hierdoor een bestuursbesluit genomen kan worden, wordt het besluit 
genomen door een continuïteitscommissie. Het bestuur heeft Alexander Wensink, Chris Brinkhof en 
Teun Zanting voorgedragen als leden van deze commissie. De ALV heeft ingestemd met de 
benoeming van deze leden. 
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11. Verkiezing bestuursleden  
 
De ALV heeft Ludo Hodzelmans herbenoemd als algemeen bestuurslid. 
De ALV heeft Ralph Gijsen benoemd als penningmeester. 
De ALV heeft Hans Halders benoemd als algemeen bestuurslid. 

 
12. Rondvraag en sluiting 

 
Etienne Erkens complimenteert het bestuur en laat weten trots te zijn op alle ontwikkelingen. 

 
Roelof van der Westen heeft laten weten dat B.R.Z. is voorgedragen door KNLTB Limburg om in 
aanmerking te komen voor de titel beste club voor 2021. De reden waarom we uiteindelijk de titel niet 
in de wacht hebben gesleept, is omdat de KNLTB verwacht dat we in 2022 nog veel meer stappen 
gaan zetten en zullen ontwikkelen. 

 
Math Cuijpers vraagt of leden van de vereniging ook padel kunnen spelen, of dat zij hier apart 
contributie voor moeten betalen. Roelof van der Westen laat weten dat leden geen extra contributie 
hoeven te betalen. Aanvullend laat Roelof weten dat er ook ballen en rackets beschikbaar worden 
gesteld door de vereniging (huur). 

 
Ton Pijpers laat weten dat er gasleidingen over het pad lopen, dat er nog naar isolatie gekeken moet 
worden en dat er een goede afrastering moet komen. Het bestuur laat weten e.e.a. (al dan niet 
samen met Ton en Alexander Wensink) op te pakken.   

 
De leden zouden graag zien dat de draaideur en de sluisdeur alsnog worden verwijderd en worden 
opgeborgen. Het bestuur laat weten de mogelijkheden te zullen onderzoeken. 


