
 
 

 
Algemene Ledenvergadering 2023 
 
Uitnodiging 
 
Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TV Cromwijck die 
gehouden wordt op maandag 30 januari 2023 aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.  
 
Aanmelden 
Ga in de KNLTB Clubapp naar club-agenda en klik op ALV 30 januari 2023.  
Uw aanwezigheid doorgeven via de mail mag ook: secretaris@tvcromwijck.nl  
Graag iedereen die komt aanmelden graag! Dan weten we tijdig hoeveel stoelen we 
gereed moeten zetten. 
 
Agenda 
  

1.   Opening 
2.   Mededelingen 
3.   Notulen Algemene Ledenvergadering 31-1-2022 en notulen extra ALV  

  8-12-2022 
4.   Aanpassing bar- en huishoudelijkreglement  

  Goedkeuring vragen 
5.   Bestuurs(her)verkiezing (zie beneden) 

  Bekendmaking uitslag digitale stemming.  
6.   Terugblik 2022 en vooruitblik voorzitter 
7.   Vrijwilligers gezocht!!!!    
8.   Aanpassing (tarieven) lidmaatschap 

  Voor onderbouwing (zie bijlage en presentatie) 
  Bekendmaking uitslag digitale stemming.  

9.   Financieel jaarverslag 2022 van de penningmeester en begroting 2023 
  Investeringsplannen 2023 en meerjarenbegroting  

10.   Blaashal 
11.   Verslag kascommissie en benoeming kascontrolecommissie 2024   
12.   Rondvraag 
13.   Sluiting 

`  
 
 

Toelichting punt 4:  
Het barreglement is aangepast; artikel 17 waar het gaat over de minimum leeftijd waarop 
men achter de bar mag helpen en alcohol mag schenken. Wettelijk is dat al een tijdje vanaf 
16 jaar. In het huidig barreglement staat nog 18 jaar. Verder is het reglement tekstueel hier 
en daar aangepast o.a. aan het feit dat we nu een tennis- en padelvereniging zijn.  
 
Het huishoudelijk reglement is aangepast bij artikel 2. Aanpassing betreft het vrijstellen van 
leden van 75 jaar en ouder van verplichte vrijwilligersdiensten. 
 
Tijdens de vergadering wordt dit nader toegelicht.           
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Toelichting punt 5 Bestuurs(her)verkiezing 
Aftredend zijn de voorzitter padelcommissie en voorzitter Baancommissie 
 
Erik Bijlsma is aftredend als voorzitter padelcommissie. Hij stelt zich weer herkiesbaar. 
 
Maud Kuipers is aftredend als voorzitter baancommissie. Zij heeft reeds begin vorig jaar 
aangegeven zich (na 15 jaar als voorzitter te hebben gefungeerd) niet meer herkiesbaar te 
stellen. 
 
We hebben tot op heden nog geen kandidaten voor deze vacature kunnen vinden. Tijdens 
de ALV zal het onderwerp vrijwilligers en vacatures behandeld worden. 
 
 
Toelichting punt 8 Aanpassing (tarieven) lidmaatschap: 
Forse groei aantal leden ( waarvan 80% voor padel komt) zorgt voor te grote vraag naar 
padelbanen tijdens piekuren. Om de instroom van nieuwe padelleden te kunnen reguleren 
stelt bestuur een differentiatie in tarieven voor.      
Na de meningen gepeild te hebben tijdens de extra ALV van 8 december 2022 en de vooraf 
uitgeschreven enquete wil het bestuur u nu een aangepast voorstel voorleggen waar je via 
een digitale stemronde uw keuze kenbaar kunt maken: 
 
Optie 2 heeft de voorkeur van het bestuur. We kunnen dan namelijk bezetting 
padelbanen tijdens de piekuren beter beheersen.  
  
Optie 1: 
 Iedereen gelijk lidmaatschap. Nieuw tarief voor leden van 24 jaar en ouder 190 euro per jaar 
(studenten 135 euro per jaar)  
 
-tijdens de dal- en piekuren toegang tot de tennis en padelbanen 
-ledenstop bij 1000 18+ leden  (huidig aantal seniorenleden 900) 
-Geen regulering van aanwas padelleden. Verwachting is dan dat bezetting van de 
padelbanen tijdens de piekuren verder oploopt (ondanks meer banen) daar er van 10 nieuwe 
leden, er 8 komen voor padel. 
 
Optie 2: 
Ieder seniorenlid (18+) maakt keuze voor gebruik tennis- en/of padelbanen tijdens piekuren. 
 
Tennis+ pakket 180 euro per jaar 
-tijdens de dal- en piekuren toegang tot de tennisbanen 
-van ma- t/m vrijdag tussen 08.00 – 17.00uur ook tot de padelbanen 
  
Padel+ pakket 180 euro per jaar 
-tijdens de dal- en piekuren toegang tot de padelbanen 
-van ma- t/m vrijdag tussen 08.00 – 17.00uur ook tot de tennisbanen 
 
Tennis- en padelpakket+  205 euro per jaar 
- toegang tot zowel padel- en tennisbanen tijdens dal- en piekuren.  
 



 
Voordeel alleen ledenstop padel, en daardoor betere beheersing vraag naar padelbanen 
tijdens piekuren. Nog wel nieuwe tennisleden kunnen aannemen.  
 
Voor uitgebreide toelichting zie bijlage Onderbouwing….  
 
 
Toelichting punt 9 
 
De penningmeester geeft inzicht en legt verantwoording af over het boekjaar 2022.  
       
Het Jaarverslag 2022 en de Begroting 2023 en de andere vergaderstukken staan vanaf 
vandaag op de site ter inzage; 
 
Deze uitnodiging plus de notulen van de vorige ALV’s en de jaarverslagen van de 
commissies zijn nu al hier  te downloaden of in het menu van de site onder “over ons – 
organisatie – vergaderstukken ALV 30 januari 2023”.  
Wilt u de stukken per mail ontvangen? Mail dan naar secretaris@tvcromwijck.nl   
 
Toelichting punt 12. Rondvraag 
Heb je vooraf al vragen aan het bestuur dien deze dan per mail secretaris@tvcromwijck.nl  
in. Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens de vergadering vragen te stellen. 
 
Stemmen (punt 5,8) 
Stemmen doen we vooraf online vanuit de ledenadministratie. Je krijgt een separate mail 
met daarin een persoonlijke link naar het stemformulier. Stemmen is mogelijk tot 29 januari 
12.00 uur. De uitslag zal tijdens de vergadering bekend gemaakt worden. Ook leden die er 
30 januari niet bij zijn kunnen zo hun stem uitbrengen. Stemformulieren die na 29 januari 
12.00 uur binnen komen zijn niet geldig. 
 
Over andere punten (3,4,en 11) stemmen we door “handje opsteken” tijdens de ALV. 
Bij er niet bij en wil je toch je stem uitbrengen voor de agendapunten 3,4, en 11 dan kun je 
een ander lid van 18 jaar of ouder daartoe machtigen, door een ondertekende verklaring 
mee te geven met daarin de naam van degene die je machtigt je stem uit te brengen.  
    
Heb je op- of aanmerkingen dan kun je deze mailen naar secretaris@tvcromwijck.nl . 
 
 
Het Bestuur  
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