
ALV
30 Januari 2023, 20:00



Agenda
1. Opening 
2. Mededelingen
3. Goedkeuring Notulen vorige ALV’s
4. Aanpassing bar- en huishoudelijk 

reglement
5. (Her)verkiezing Bestuursleden
6. Terugblik 2022 en vooruitblik

voorzitter
7. Vrijwilligers gezocht /Senioren
8. Aanpassing (tarieven)lidmaatschap
9. Financieel overzicht 
10. Verslag kascontrolecommissie
11. Blaashal
12. Rondvraag
13. Sluiting



MEDEDELINGEN SECRETARIS

Live op de ALV van 30 jan 2023!



AKKOORD BAR- EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Reglemtn

Stemmen op ALV 30 jan 2023!



VERKIEZING BESTUURSLEDEN 



Uitslag op ALV 2023!

▪ Erik Bijlsma 
▪ Voorzitter Padel/Eventcommissie

Herkiesbaar:

▪ Maud Kuipers
▪ Voorzitter Baancommissie 

Aftredend:

UITSLAG:



TERUGBLIK EN VOORUITBLIK VOORZITTER

Terugblik:
▪ Leden: status per 01-01-2023: 1021 Leden
▪ Padelbanen: Akkoord tijdens de ALV van 8 dec 2022 voor baan 5,6 en 7!

▪ Binnen 72uur het streefbedrag van €150.000,- opgehaald!
▪ Activiteiten: Zeer succesvolle, Open Toernooi, WK, 3e helft, padeltoss

en Racketlon!
▪ Jeugdfonds: Gelanceerd in juli 2022. Al meer dan €4.000,- opgehaald
▪ Clubhuis: In 2022 heeft ons clubhuis een prachtige metamorfose 

ondergaan! 

Vooruitblik:
▪ Lidmaatschap: Stemmen nieuw lidmaatschap en Senioren(75+) 
▪ Padelbanen: Het doel is voor de zomer Padelbaan 5,6 en 7 te 

realiseren!
▪ Commissies: De recreatiecommissie en de Padelcommissie

worden hervormd 
▪ Jeugdfonds: In 2023 ligt de focus op het het bereiken van de 

doelgroep d.m.v. het organiseren van activiteiten



DE COMMISSIES



BARCOMMISSIE 2022

Samenvatting: 
▪ Team: Heleen van der Kaaden, Jolanda Hoogeveen, Lise-Lotte Noordzij, Corine van Drie, Jannette Nap, 

Gerard Slagter, Harm-Jan Dijkstra, Fred Rietveld, Gerda Brak, Diederik von Devivere

▪ Naast onze standaard werkzaamheden zoals het maken van de roosters, zorgen dat de voorraad op peil is en 
het instrueren van de vrijwilligers achter de bar, stond dit jaar in het teken van de verbouwing van de 
kantine. Vele vrijwilligers hebben geholpen met het ontwerp, het slopen, aanleggen van noodverlichting, 
behangen en andere klussen. Met een fantastisch resultaat. Wat is het mooi geworden. 

▪ Ook een hartelijk dank aan de partijen die betrokken zijn geweest bij de verbouwing, aannemer Michel Hof, 
Vermeij Schilderwerken, Erdo electra en Meubelzaak De Troubadour. Ze hebben allemaal door sponsoring 
en of een mooie korting mogelijk gemaakt dat we dit konden realiseren. 

▪ Dit jaar zijn er een aantal mutaties geweest in het team van de bar. Zo hebben Leonie Rietveld, Bertus Balk 
en Chris van Rhee, afscheid genomen. Wij willen hen ontzettend bedanken voor hun jarenlange inzet bij de 
bar en alles wat erbij komt kijken. We zijn blij om te melden dat Gerda Brak en Diederik von Devivere
hebben plaatsgenomen in de commissie. 



BARCOMMISSIE 2022: de verbouwing



BARCOMMISSIE 2022: Metamorfose geslaagd



BARCOMMISSIE 2023: vooruitblik

2023: 
▪ We streven naar een nog betere samenwerking tussen de commissies en de bar zodat we events en 

activiteiten nog beter kunnen draaien en de deelnemers of bezoekers zich nog meer thuis voelen

▪ We investeren in een nieuwe geluidsinstallatie

▪ We kijken naar hoe we de barbezetting nog beter kunnen inrichten

▪ We starten met het aanpakken van het terras bij Padel



JEUGDCOMMISSIE 

2022: 
▪ Team: Martine de Kruijf Helene Krijger, Merlin de Roo, 

Lisette Beers, Marije Blaauboer
▪ Volledig nieuw JC team!

▪ Introductie van Ouderavond
▪ Clubshirts jeugd
▪ VCL-diensten jeugdcompetitie door ouders
▪ Jeugdfonds: succesvolle lancering! (meer dan €3000 in het fonds)

2023: 
▪ Team: Nog 2 extra commissieleden nodig!
▪ Organiseren van Jeugd(fonds) activiteiten
▪ Uitbreiden jeugd Padel



PADELCOMMISSIE

2022: 
▪ Team: Erik Bijlsma, Joey Dijkstra, Luc Dijkstra, Ilse Visser

▪ Nieuwe leden: Ramon Sahuleka en Rory Borremans
▪ Padeltoss ochtenden en woensdagavond waren vol en zijn 

zelfregulerend.
▪ Nieuwe leden zijn erg blij met beschikbaarheid leenrackets
▪ Verhuur padelbanen en (bedrijfs)clinics:

▪ Losse verhuur: 78x opbrengsten €2.100,-
▪ Bedrijfsclinics: 7x opbrengsten €1.900,- (excl. Bar)

▪ Gemeentesubsidie padelbaan 1 en 2. Alle 
subsidieverplichtingen zijn voldaan. Tegenprestatie in vorm 
van beschikbaar stellen banen en materiaal voor o.a. De 3e

helft, middelbare scholen en jeugd.
▪ Racketlon was vol en weer een groot succes!

▪ Businesscase uitbreiding padelbanen 5,6 en 7
ALV met grote meerderheid akkoord met 
uitbreidingsplannen. 

▪ Obligatielening doelbedrag 150K in 3 dagen behaald!



PADELCOMMISSIE

2023: 
▪ Aanleg padelbanen 5,6 en 7 - Prognose oplevering juni 

2023
▪ We proberen nieuwe events in te plannen (bijv. King of 

the Court, Racket testdag, Benefiettoernooi Jeugdfonds, 
Ladies Night en natuurlijk de Racketlon etc.)

▪ We blijven losse verhuur en bedrijfsclinics aanbieden in 
daluren. Clinics in samenwerking met Tennisschool 
Netwerk. 

▪ Geen gemeentesubsidie verplichtingen, verhuur banen 
aan scholen weer voor normale tarief

▪ Ondersteunen baancommissie bij klein onderhoud 
padelbanen

▪ Hervormen van de commissie. Samenvoegen van 
Padel- en Recreatiecommissie tot een centrale 
Activiteitencommissie. Extra commissieleden of hulp bij 
de organisatie van activiteiten zijn welkom! 

Aanmelden kan bij Erik Bijlsma of via padel@tvcromwijck.nl

mailto:padel@tvcromwijck.nl


TECHNISCHE COMMISSIE

▪ Team: Henry Le Noble (voorzitter), Gerard Remmerswaal,  
Joey Dijkstra, Luc Dijkstra, Sandra Broerse, Goos van Toorn

2022 - de TC is best bezig:
▪ apr-mei: Voorjaarscompetitie padel – 22 teams
▪ apr-jun: Voorjaarscompetitie tennis – 43 teams
▪ 11-18 jun: JS Vloeren Clubkampioenschappen

Padel en Tennis: 195 deelnemers
▪ jun-jul: Zomercompetie padel – 17 teams
▪ 27 aug-4 sept ESH Media Cromwijck Open door OTC

Padel en Tennis: 409 deelnemers (record)
▪ sept-okt: Najaarscompetitie tennis – 27 teams
▪ sept-okt: Najaarscompetitie padel – 20 teams
▪ nov-feb: Winterscompetitie padel – 14 teams

Meer dan 50% van de leden speelt competitie/toernooien

Meer dan 2000 padelballen & 3000 tennisballen



TECHNISCHE COMMISSIE

2022 – highlights
▪ Juni/juli Zondag hoofdklasse Padel zomercompetitie

▪ 27 aug-4 sept
ESH Media Cromwijck Open - Padel+Tennis
Georganiseerd door Toernooi Commissie
Record aantal deelnemers: 409
Back-to-the 80’s met super feestavond
Padel A 250 toernooi



TECHNISCHE COMMISSIE

2023 - agenda
▪ 11-18 mrt: JS Vloeren Clubkampioenschappen

Padel en Tennis: apr-mei: 
Voorjaarscompetitie padel – 25 teams

▪ apr-jun: Voorjaarscompetitie tennis – 38 teams
▪ jun-jul: Zomercompetitie padel

met o.a. zondag hoofdklasse team
▪ 26 aug-3 sept ESH Media Cromwijck Open

Padel en Tennis:
data nog onder voorbehoud

▪ sept-okt: Najaarscompetitie tennis
▪ sept-okt: Najaarscompetitie padel
▪ nov-feb: Winterscompetitie padel

Extra leden voor de Technische Commissie of Open Toernooi 
Commissie zijn zéér welkom!

Melden kan bij Henry le Noble of via tc@tvcromwijck.nl

mailto:tc@tvcromwijck.nl


SPONSORCOMMISSIE

2022: 
▪ Team: Henry Le Noble, Sunny de Roo

▪ Nieuw: Tanja Poesse
▪ Sponsordag 2 april
▪ Nieuwe Sponsoren: oa JS Vloeren, 

Westdam Notarissen, 
▪ Hoofdsponsor: 

Intersport heeft met 4 jaar verlengd! 
We kijken uit naar de samenwerking!

2023: 
▪ Team: Tanja Poesse (voorzitter)

▪ Nog twee nieuwe leden gezocht om Tanja te 
assisteren

▪ Vele sponsoringsmogelijkheden zoals: 
▪ Baansponsor nieuwe padelbanen 5, 6, en 7
▪ Baansponsor tennisbanen 2, 4, 5, 6 en 7
▪ Sponsor hoofdklasse padelteam



BAANCOMMISSIE

2022: 
▪ Team: Maud Kuipers, Hans en Lies v/d Werken, Louis 

Holla.
▪ Renovatie Tennisbaan 1, 4, 5, 6 en 7
▪ Herstel Stormschade
▪ Ophogen park

2023: 

▪ Volledige Baancommissie treedt af/ is afgetreden
▪ URGENT: Spoedig op zoek naar een Park Coördinator! 



BAANCOMMISSIE



RECREATIECOMMISSIE

2022: 
▪ Team: Gerrit van Assem, Ben Tournier, Bianca Plugge, Steef van de Kraan, 

Fred Lardinois, Sacha Vedder

▪ iedere woensdag Tosavond padel en tennis
▪ Iedere donderdagochtend Derde Helft  ( Gerrit en Ben)   succes verhaal!
▪ 12 Maart  Finalemiddag Halwintercompetitie 2021/2022   18 teams
▪ 1 april Sponsormiddag ism Sponsorcommissie
▪ 7 juli  vrijdagavond Rackethlon tennis en padel 2022         64 deelnemers
▪ 5 augustus: Norbert Driessen thuisblijvers tennis en padel 2023 

vol met        64 deelnemers.  
▪ 12 augustus: Norbert Driessen thuisblijvers tennis en padel 2023 

vol met        64 deelnemers.
▪ 2 september: 55 plustoernooi ism OpenToernooiCie 25 deelnemers  
▪ 19 november Bourgondisch  Toernooi   (geannuleerd vanwege 

verbouwing clubhuis )

Trends:
▪ Geen belangstelling meer voor tennis tosavond!
▪ Ook bij toernooien wil 80% alleen padel spelen
▪ Als commissies zullen we steeds meer moeten samenwerken met andere 

commissies.

De Derde Helft



RECREATIECOMMISSIE

2023: 
▪ Derde Helft wordt gecontinueerd. 
▪ iedere woensdag Tossavond padel.  Tennis toss proberen we weer in 

April!
▪ 18 februari  zaterdagmiddag Snerttoernooi tennis&padel
▪ 11 Maart  Finalemiddag Halwintercompetitie 2022/2023   14 teams
▪ 14 juli  vrijdagavond Rackethlon tennis en padel 2023         
▪ 4 augustus: Norbert Driessen thuisblijvers tennis en padel 2023
▪ 11 augustus: Norbert Driessen thuisblijvers tennis en padel 2023
▪ 1 september; 55+ Seniorentoernooi  2023
▪ 18 november Bourgondisch  Toernooi 2023 

▪ Plannen/aandachtspunten:
▪ Commissie integreren in Evenementen Commissie ( breder inzetbaar 

maken. In praktijk helpen we nu al bij vele evenementen van andere 
commissies.

▪ Hoe gaan we verder met tennis tos? Andere vorm? 
▪ Vrije weekenden voor recreatieve evenementen worden schaars door 

de vele competities!



DE DERDE HELFT

2022: 
▪ Team: Gerrit van Assem, Tom van Wijk, Ben Tournier
▪ De Derde Helft op 2 december 2021 gelanceerd tijdens de 

“Meer bewegen voor ouderen” campagne ism Beweegteam 
Woerden.

▪ Activiteiten in 2022: Padel, Tennis, Schaken, Sjoelen, 
Kaarten en sporten in Blaashal.

▪ Promotie in lokale media en flyeren bij ouderenorganisaties 
en verenigingen.

▪ De Derde Helft is een enorm succes en heeft vanaf de start 
direct een groot animo.

▪ Het aantal deelnemers is het eerste jaar groeide van 20 
(feb) naar 40 deelnemers in december.

▪ De Derde Helft zorgt voor aanwas nieuwe leden.
▪ Padel is onder de deelnemers de populairste activiteit. 
▪ Subsidies van het Ouderen fonds (€ 2.000,-) en bijdragen 

vanuit het lokale sportakkoord zijn benut.
▪ Met andere clubs wordt kennis en ervaringen gedeeld om 

het Derde Helft concept verder te ontwikkelen.



VRIJWILLIGERS



VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

De situatie: 
Door de enorme groei van onze vereniging zijn er ook veel meer commissieleden nodig. Momenteel moeten steeds meer taken worden 
uitbesteed aan derden. Echter dat is kostbaar en lang niet altijd mogelijk!

▪ Urgente vacatures: 
▪ Baancommissie: Baan Coördinator → Begeleiden/coördineren van de onderhoudsactiviteiten
▪ Jeugdcommissie: Commissielid (evt. voorzitter) → Organiseren van Tennis en Padel jeugdactiviteiten
▪ Sponsorcommissie: Commissielid → Onderhouden van de relaties met onze sponsoren 
▪ Marketing & Communicatie: Commissielid → Marketingactiviteiten en onderhouden van onze communicatiekanalen 



VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

De Vrienden van Cromwijck Appgroep: 
In 2023 introduceren wij “ De Vrienden van Cromwijck” Appgroep!
▪ Leden kunnen zich aanmelden voor de groep als zij zich af en toe willen 

inzetten voor de club. Denk hierbij aan kleine klussen op of langs de 
banen of bv in het clubhuis

▪ In deze groep zullen alle voorzitters vertegenwoordigd zijn. Indien er 
extra ondersteuning nodig is, zullen zij deze vraag uitzetten in de 
appgroep

▪ Dit is niet vervangend aan de verplichte vrijwilligersdiensten 

▪ Uw aanmelding voor deze groep wordt zeer gewaardeerd!
▪ Aanmelden: via secretaris@cromwijck.nl of meld je bij 1 van de 

commissievoorzitters

mailto:secretaris@cromwijck.nl


VRIJWILLIGERSDIENSTEN 2023

Vrijwilligersdiensten Senioren
Enkele aanpassingen in 2023:

▪ Actieve Commissieleden hoeven geen extra vrijwilligersdiensten te 

draaien in 2023

▪ Leden vanaf 75 jaar* en ouder zullen vanaf 1 april 2023 worden 

vrijgesteld van vrijwilligersdiensten.

* 75 jarige leeftijd bereikt op 31 december lopend kalenderjaar



NIEUW LIDMAATSCHAP



WAAROM NIEUW VOORSTEL?

Actuele situatie met 900 seniorenleden*:

▪ We zijn in 3 jaar tijd gegroeid van ca 450 naar 900 seniorenleden

▪ De vrijwilligersorganisatie die we zijn is nog beheersbaar, maar 

moet beheersbaar blijven

▪ De padelbanen zijn nu in het weekend en avonduren te vol 

… en zullen ook vol blijven bij 7 banen; uitgaande van 85 actieve 

padelleden per baan is het maximum bij 7 banen 600 padellers

… en daar zitten we nu al op

▪ Veel padellers die competitie willen spelen kunnen niet meedoen

▪ Uitgaande van 85 actieve tennisleden per baan is het maximum bij 

9 tennisbanen 750 tennissers > daar is nog ruimte  
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Dat vraagt een regulering of ledenstop 
* Jeugdleden (<  18 jr) vallen buiten deze regulering of ledenstop. Zij houden huidig

(combi) lidmaatschap zonder verhoging van de tarieven!



NIEUW VOORSTELLEN

OPTIE A: iedereen gelijk lidmaatschap

▪ Gelijk aan huidige situatie, plus:

▪ Ledenstop bij 1000 senioren leden (18+)

▪ Contributie van € 175 naar € 190 (+ 8,5%) ivm indexering

Studenten (*18 tot 24 jaar) € 125 naar € 135 

Voordelen / nadelen optie A of B? 

OPTIE B: keuze voor gebruik banen in piekuren

▪ Ieder lid > 18 jaar kiest voor de piekuren uit: Tennis+ of Padel+ of Tennis&Padel+ pakket

▪ Stop bij 600 padellers (7 banen) en/of stop bij 800 tennissers (9 banen)

▪ Contributie senioren van € 175 naar € 180 Tennis+ of Padel+ pakket of naar € 205 bij Tennis&Padel+ pakket

Contributie studenten* van € 125 naar € 139 Tennis+ of Padel+ pakket of naar € 149 bij Tennis&Padel+ pakket



OPTIE A: iedereen gelijk lidmaatschap

Voordelen:
▪ Eenvoud …

▪ Beperkte indexatie (8,5%) voor alle leden

▪ Snelle groei naar 1000 senioren leden … 

> hoogstwaarschijnlijk binnen één jaar groei met 100 

leden naar 1000 leden … waarvan 90 padellers …

▪ Padelbanen raken weer snel overvol ! 

> snelle discussie van nieuwe padelbanen die we niet uit 

ledengroei kunnen financieren

▪ Van de tennissers die lidmaatschap opzegt wordt naar schatting 

90% vervangen door een padeller

> Padellers nemen zwaar overhand t.o.v. tennis

> Tennis gaat onnodig afnemen 

Nadelen:
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OPTIE B: keuze voor gebruik banen 

BASISPAKKET MET +PAKKET:
▪ Ieder senioren lid kan tennis- en padelbanen reserveren van ma t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00.

▪ Ieder senioren lid kan deelnemen aan alle tennis en padel evenmenten zoals competities, toernooien, trainingen van Netwerk en 

recreatieve evenementen zoals toss-avond, wintercompetitie en thuisblijverstoernooi.

▪ Ieder seniorenlid maakt een keuze uit één van onderstaande 3 +pakketten:

1) Tennis+ pakket: extra mogelijkheid om recreatief een tennisbaan te gebruiken middels het afhangsysteem van 

ma t/m vrij van 18:00 tot 23:00 plus weekend.

2) Padel+ pakket: extra mogelijkheid om recreatief een padelbaan te gebruiken middels het afhangsysteem van 

ma t/m vrij van 18:00 tot 23:00 plus weekend.

3) Tennis&Padel+ pakket: extra mogelijkheid om recreatief een tennis- of padelbaan te gebruiken middels het afhangsysteem   

van ma t/m vrij van 18:00 tot 23:00 plus weekend.

Indien men geen keuze maakt voor 1 maart 2023 dan wordt men automatisch voor Tennis&Padel+ pakket ingedeeld.

▪ Maximaal 85 senioren leden per baan in piekuren: 

▪ Bij 9 tennisbanen: maximaal 750 senioren leden met tennis (Pakket 1 en 3)

▪ Bij 7 padelbanen: maximaal 600 senioren leden met padel (Pakket 2 en 3)



OPTIE B: keuze voor gebruik banen 

Voordelen:
▪ Continue ruimte voor groei tennissers

▪ Beheersing bezetting padelbanen in piekuren voor onze 

actuele leden

▪ Beheersing groei padel: Wanneer wachtrij padellers

groot wordt kunnen we eventueel 2 nieuwe banen 

realiseren door max van 600 naar 800 te brengen 

▪ Komende jaren minder leden dan optie A

▪ 17% contributieverhoging  voor leden die Tennis&Padel+ pakket kiezen 

Nadelen:

250 250 250

0

300 300350

0

350

0

200

400

600

800

1000

padel tennis Cromwijckers

Actuele situatie

padel&tennissers tennissers padellers

250 250 250

0

400 400350

0

350

0

200

400

600

800

1000

padel tennis Cromwijckers

OPTIE B - scenario 2026

padel&tennissers tennissers padellers

0

200

400

600

800

1000

1200

2022 2023 2024 2025 2026

OPTIE B: scenario tot 2026

tennis max 800 padel max 600 Cromwijck



STEMMING LIDMAATSCHAP

OPTIE A: iedereen gelijk lidmaatschap

▪ Gelijk aan huidige situatie, plus:

▪ Ledenstop bij 1000 senioren leden

▪ Contributie van € 175 naar € 190 (+ 8,5%). Studenten naar € 135 

Beheersing padel en ruimte voor tennis

OPTIE B: keuze voor gebruik banen in piekuren

▪ Ieder seniorenlid (18+) kiest voor de piekuren uit: Tennis+ of Padel+ of Tennis&Padel+ pakket

▪ Stop bij 600 padellers (7 banen) en/of stop bij 800 tennissers (9 banen)

▪ Contributie 24 jaar en ouder van € 175 naar € 180 Tennis+ of Padel+ pakket of naar € 205 bij Tennis&Padel+ pakket .

Studenten; van € 125 naar € 129 Tennis+ of Padel+ pakket of naar € 149 bij Tennis&Padel+ pakket .



UITSLAG STEMMEN LIDMAATSCHAP OPTIES

UITSLAG WORDT GEDEELD OP DE ALV VAN 
30 JANUARI 2023!



FINANCIEEL OVERZICHT



▪ Bericht van de penningmeester

▪ Financieel Resultaat 2022

▪ Begroting 2023

▪ De Blaashal

▪ Overige zaken

PENNINGMEESTER



FINANCIEEL RESULTAAT
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HIGHLIGHTS 2022 EN 2023

• Investeringen : Totaal > € 250.000 in 5 
tennisbanen , park en paviljoen

• COVID : Nauwelijks meer zichtbaar in financieel
resultaat vereniging

• Cromwijck fonds : Ondersteuning jeugd

• Stormschade : €10.000 voor 2/3e gedekt uit
verzekering en BOSA-aanvraag renovatie banen

• Inflatie : Nauwelijks geraakt door tijdige
acceptatie offertes banen en paviljoen Q4 2021

2022 2023

• Investeringen : €290.000 in Padelbanen 5,6 én 7. 

• Energie : Afloop vast contract per 1 juli ’23, 
verdubbeling tarieven in budget 2023

• Inflatie : ± 10% prijsstijgingen ingecalculeerd. 
Handhaven 50% bruto marge baromzet

• Vergroenen : Haalbaarheid zonnepanelen
opnieuw onderzoeken

• Parkonderhoud: Uitbesteden is géén optie

Afronden transformatie naar
hybride vereniging padel + tennis

Terug naar normaal : Veel spelen
toernooien, competitie, toss en feestavonden



MEERJARENBEGROTING

• Renovatie tennisbanen 2+3 in 2024, 8+9 in 
2026 

• Vernieuwen ondergrond padelbanen 1 t/m 4

• Onderhoud paviljoen

• Jaarlijkse evaluatie hal

• Aflossing obligaties : € 240.000 in 5 jaar

• Meevallers gebruiken voor opbouwen
robuste financiële positie voor toekomstige
investeringen

2024 - 2028

Attractieve vereniging met ± 1000 leden, met een compleet aanbod
tennis + padel in een aantrekkelijke omgeving



HAL verhuurd voor 60% aan eigen leden
Van zelfstandige winstgevende eenheid naar 2 overdekte tennisbanen

Teruglopende inkomsten verhuur hal

• Groen hart (€3.500) sinds 2019 geen gebruiker meer

• Netwerk gedaald naar €8.000 waarvan 50% subsidie TC

• Subsidie TC wordt vanaf 22/23 niet meer verrekend (€4000 
minder hal omzet en €4000 minder budget TC)

• Vaste huurders gedaald naar €9.000/jaar

• Losse verhuur eigen leden ongeveer €400 per maand, 
“weerafhankelijk”

Historie sterk wisselende energiekosten (ondanks vast tarief)

• Energiekosten zijn afhankelijk van gebruik en weer. 

• In 2019 strenge winter gehad

• Verlaging temperatuur hal blijkt succesvol. (Vorstbescherming)

• Overige kosten kosten gemiddeld €7.000 per jaar met pieken en
dalen

Vraag blijven reguleren via verhuur en overdag vrije uren beschikbaar voor Netwerk training jeugdleden



Vrij beschikbare banen nagenoeg gelijk in zomer/winter
Vrijdagavonden weinig vrije capaciteit tijdens competitie

Baan Ma Di Wo Do Vrij Ma Di Wo Do Vrij

1

2 Les Les Les Les Les Les

3 Les Les Les Les Les Les

4

5

6

7

8 Hal Hal Les Hal Hal

9 Hal Hal Les Hal Hal

10
Les 

tot 
20.00

Les Les Les Les

Totaal Vrij 6 6,5 7 7 8 8 7 7 8 10

Winter avond Zomer avond

Voorjaar (10 weken april-juni) 
• 6 banen of 8 banen nodig

Najaar (5 weken sept/okt) 
• 8 banen nodig; dus ook hal 
• Hal zal daarom in oktober 

vrijdagavond, zaterdagen en 
zondagen niet verhuurd 
worden.    

Competitie



Voorwaarden voor openhouden in seizoen 23/24

Verwarmde hal
(temperatuur ± 16o C

Vorstbescherming
(temperatuur 6-10oC )

VAN NAAR

Integrale kosten
(incl €6.471 dekking vereniging)

Variabele kosten

Meerjarenbegroting Jaarlijkse evaluatie

6 vrij beschikbare banen in avond
(10- 2 voor hal – 2 voor les

5 beschikbare banen
(9 – 2 voor hal – 2 voor les)

Hal in oktober beschikbaar voor
competitie



Inkomsten en uitgaven in seizoen ‘23/24 in evenwicht

Advies bestuur:

• Hal in 2023/24 open houden. Financieel risico is beperkt. 

• Investeringen uit meerjarenbegroting

• Jaarlijkse evaluatie, bij grote investeringen of verdere stijging energie hal niet meer opbouwen

Inkomsten
• Bezetting van hal met 60% eigen leden
• Vrije verhuur nodig om hal kostendekkend te laten zijn

Uitgaven
• Energiekosten en opbouw/afbouw kosten
• Klein onderhoud (Loopt mee in BOSA aanvraag om BTW terug te krijgen)
• Verwarming op vorstbescherming

Risico’s
• Strenge winter indicatief risico maximaal €5.000 op basis van verdubbelde energiekosten
• Isolatiefolie (€ 3600) en beschermfolie (€1400) vervangen in 2022 en gaan 3-5 jaar mee



Verslag kascontrolecommissie en decharge verlening

Kascontrolecommissie bestaande uit: Erwin van der Bij en Sicco Simons

Geven een toelichting op de door hun uitgevoerde kascontrole en vragen  de ALV

de penningmeester / het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2022





Rondvraag?
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