
Notulen 54e Algemene Ledenvergadering 
Datum: 2 september 2020
Aanwezig: 22 leden (inclusief 4 bestuursleden)
Afwezig met kennisgeving: Douwe de Jager en Gretha de Ruiter
Bestuur: Tim Berger (voorzitter), Mirjam van Egmond (secretaris), Monique Heidstra 
(penningmeester), Ton van Hooijdonk

1. Opening
De voorzitter opent om 20.03 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Normaal vindt de algemene ledenvergadering plaats in april. Er is nog geprobeerd om
begin juli te vergaderen, maar het belangrijkste agendapunt - de voorgestelde 
investering in nieuwe banen - was toen nog niet rijp, daarom is er voor gekozen om 
de vergadering te verplaatsen naar begin september. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken van de bestuurstafel. Ingekomen stukken van de 
leden kan in de rondvraag meegenomen worden, voor zover deze aanwezig zijn. 

3. Vaststellen verslag 53e ALV d.d. 2 april 2019
5 pagina’s: 1. Geen opmerkingen;

2. Ellie: vrijwilligers-leden werven is (nog) niet succesvol geweest;
3. Padel: * punt 11 1e alinea 5e regel van onder staat oefenkooi, dit 
moet mini tennisbaan zijn. 
Tevens wordt er gesproken over 14 banen in plaats van 12, terwijl er 
door Kees 12 wordt doorgeven, dit dient aangepast te worden 
actiepunt!;
4. Geen opmerkingen;
5. Geen opmerkingen.

* Padel: Rutger Haven, de exploitant van de padel banen, voorloopt voorspoedig 
ondanks dat hij pech heeft gehad. De lessen en activiteiten lopen nu op zich prima. 
We zijn tevreden met de ontwikkeling. We zien geen (volledige) overstap van tennis 
naar padel, terwijl er wel meer reuring is op het park. Dat is positief en kan elkaar 
(blijven) versterken.

4. Voorgestelde bestuursbenoeming: Mirjam van Egmond - Secretaris
Mirjam van Egmond heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van secretaris van 
de vereniging. Mirjam stelt zich kort even voor (in het kort: sinds april 2019 lid van 
Ten Woude, is werkzaam als advocaat bij Groenewegen Advocaten en hoopt een 
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur en daarmee aan de 
vereniging). Vervolgens wordt gevraagd of iedereen akkoord kan gaan met haar 
benoeming en toetreding tot het bestuur. 

Iedereen is akkoord met de benoeming van Mirjam van Egmond als secretaris. 



5. Bestuursverslag 2019 plus actuele situatie 2020
Normaal bespreken we dat uitgebreider, omdat in april e.e.a. vers in het geheugen 
ligt maar dit keer is dit punt – nu in september – beperkter besproken. Het jaar 2019 
was een goed jaar. Er wordt veel getennist en getraind. Er is zelfs een kleine toename
in het aantal leden geweest (+11). 

Vanuit de kascommissie is daar ook geen verdere toelichting op.

6. Jaarrekening 2019
Er worden een aantal exemplaren van de jaarrekening 2019 uitgedeeld, al staat deze 
ook, samen met het verslag, ook op onze website. 

Voor wat betreft de resultatenrekening: 
De opbrengst was begroot op € 104.000 en is geworden € 106.500. 
Er zijn enige kleine afwijkingen tussen de begroting en het resultaat en dat zit hem 
vooral in de commissies. Aan de uitgave kant is te verklaren door de subsidies van G-
tennis, die juist aan de vereniging toekwamen. Er is € 105.000 uitgegeven in plaats 
van € 113.000 en exploitatie gedraaid met een verlies van € 841 in plaats van € 0.
Dat is goed, met name te zien in het kasstroomoverzicht: € 220.000 op de rekening.

Om kort stil te staan bij de actuele situatie met de begroting 2020: 
2020 is een vreemd jaar i.v.m. Corona. We zijn nu september, dus om een voorschot  
te nemen op de inkomsten en uitgaven kort het volgende. We verwachten voor wat 
betreft de uitgaven dat deze zullen zijn zoals begroot. Voor wat betreft de inkomsten 
zal dat enigszins achterblijven. Met name om twee redenen: 

De inkomsten zijn lager vanwege de totale contributie ontvangsten is omlaag gegaan 
i.v.m. aanwas nieuwe leden i.v.m. Corona. Normaal juist in de periode maart, april en
mei normaal de meeste aanwas van nieuwe leden komen terwijl dat nu juist een 
periode was waarin we niet mochten spelen. We proberen dit nog wat in t halen, 
maar of dat slaagt is afwachten.

Kantine opbrengsten zijn al anderhalf jaar relatief stabiel, maar de kantine
opbrengsten zijn nu ook lager omdat er geen toernooien en competities mochten 
worden gespeeld, waar normaal de meeste drukte en opbrengsten uit worden 
gehaald. De opbrengsten van de padel- spelers zijn opbrengsten voor onze 
vereniging.
 
Eventueel wel een aantal subsidies waar je als vereniging een beroep op kunt doen, 
dat hebben we ook benut. Er is € 4.000 aan (TOCH)subsidies ontvangen, maar dit is 
nog niet voldoende. De begroting wijkt daarom waarschijnlijk € 5.000 tot € 10.000 af.

Ellie Groot merkt op dat de provincie ook nog ondersteuning geeft i.v.m. Corona. 
Tim en Monique geven aan dat op meerdere regelingen een beroep is gedaan. 
Daarvan zijn sommige toe- en andere afgewezen. 



7. Verslag kascommissie
Het verslag is goedgekeurd door de kascommissie (Bertil Kuipers en Jan Heijnk) en zij 
bedanken Monique.

8. Benoeming kascommissie
Onder goedkeuring van de ALV, wordt er voor gekozen dat Karin Langeslag (of Mick 
van Dommelen) en Bertil Kuipers de volgende kascommissie vertegenwoordigen.  
Farid Grine biedt zich alvast aan om Bertil te vervangen voor de daarna volgende 
kaskommissie vertegenwoordigen.

9. Begroting 2020
Er is vooral één belangrijk punt: 2 jaar geleden is er een voorziening opgenomen 
i.v.m. de meterstanden van het gas. Deze zijn verkeerd verwerkt ondanks dat we 
deze altijd correct hebben doorgegeven. Het verschil tussen de feitelijke meterstand 
en waarvoor werd afgerekend werd elk jaar groter en om die reden is er op de balans
een voorziening van € 30.000,-- opgenomen. Dat is eerder al medegedeeld omdat 
bekend was dat er een eindafrekening zou komen. Er is recent een eindcorrectie 
binnen is gekomen en de eindafrekening is € 48.000,--.

Deze is waarschijnlijk niet juist, want er is bijvoorbeeld gerekend met de huidige 
gasprijzen, terwijl deze in de loop van de jaren fors is gestegen en daarbij betreft het 
een totale periode van 7 jaar, terwijl er officieel maar 5 jaar terug gekeken mag 
worden. Het bestuur moet zich gaan verdiepen is dit dossier en een beroep doen op 
coulance, ofwel voor wat betreft de hoogte ofwel qua betalingsregeling en termijnen.
Hoeveel het feitelijk gaat worden zal moeten blijken, al is een zekerheid dat het de 
vereniging niet in financiële moeilijkheden zal brengen.

10. Vrijwilligers van het jaar: Richard Dam en Patrice Berger-Dallinga
Richard Dam (website) en Patrice Berger-Dallinga (organisatie divers) worden 
bedankt voor hun vrijwillige inzet en krijgen een borrelpakket en bloemen van het 
bestuur aangeboden.

11. Voorgestelde investeringen:

- Nieuwe winterharde banen 
- Toegangssysteem 
- Bestrating toegangspad

4 nieuwe winterharde banen (banen 1 t/m 4)  :  
Dit punt is eind 2016 ook al aan de orde geweest i.v.m. jaarlidmaatschap/capaciteit 
van de banen. Destijds is er een commissie in het leven geroepen bestaande uit 
Patrice Berger, Ton van Hooijdonk, Hans de Zwart en Tim Berger, inclusief een keuze 
voor een ondergrond omdat toen ook al de vraag was hoe lang we met de ballonhal 
door zouden gaan en de kwaliteit van een aantal gravel banen achteruit ging. 
Uitgangspunten waren dat het geschikt was om in de winter te kunnen bespelen en 
dat de speeleigenschappen zoveel mogelijk over zouden komen als gravel i.v.m. veel 
jeugdspelers. Dat kwam ook uit een eerder uitgevoerde leden-



tevredenheidsonderzoek. Ook de KNLTB adviseerde gravel of soortgelijk met gravel, 
met het oog op jeugdspelers en het opleiden daarvan. 

Destijds is gekeken naar een tweetal banen:
Claytech (nu: Topclay): Ton de Rooij
Matchclay: (Tennisbouw VL).

Destijds is de commissie in Hoogkarspel geweest om te testen, dat beviel goed en het
was toen net nieuw, Hoogkarspel was de 1e verenging in NL die daarop speelden.
Op dat moment hadden we de ballonhal nog. De ballonhal werd alleen voornamelijk 
door de tennislessen (90%) gefinancierd maar de tennislessen gingen naar rackethal 
dus dat betekende geen huuropbrengsten.

Afgelopen jaar was de laatste keer dat we de ballonhal hebben opgezet en hebben 
gebruikt in de winter. De ballonhal is nu afgebroken en verkocht voor een bedrag van
€ 5.000,-- aan de club in Amsterdam.

Op dit moment is dus de ballonhal weg en een grote capaciteit winterspelers. De 4 
kunstgrasvelden is dan te weinig om de leden en de tennislesspelers te kunnen laten 
spelen.

Het onderwerp nieuwe winterharde banen hebben we dan ook opnieuw opgepakt en
een nieuw (groter) groepje samengesteld: Kees Thomasson, Douwe de Jager (als 
groundsman), Ruben en Bertil Kuipers, Remmelt Bosklopper (vanuit de tennisschool),
Tim Berger en Mirjam van Egmond. Dit groepje heeft het onderzoek wat er al was 
vervolgd.

Er is geconcentreerd op twee baansoorten die eerder genoemd werden. We hebben 
twee leveranciers uitgenodigd op de club en twee offertes opgevraagd. De 
baansoorten en indicaties zijn vervolgens met elkaar vergeleken en qua prijs ligt 
Matchclay iets hoger en Topclay ligt véél hoger (bijna het dubbele) dan destijds.

Vervolgens hebben we een aantal clubs benaderd om de banen uit te proberen. Een 
aantal personen van het onderzoeks-groepje hebben de banen bezocht: (Topclay) 
Groningen (kon niet terecht, vanwege problemen met de banen) maar wel Zuidlaren,
(Matchclay) Hoogkarspel, die de banen al langer hadden, en Hoorn. Hoogkarspel is 
destijds (2017) ook bezocht. Verder zijn er niet veel banen in het noorden die deze 
baansoort hebben dus we hebben ook nog veel clubs verder weg gebeld om te 
informeren. De KNLTB is nu ook enthousiast over deze baansoort (MatchClay).

Na al het onderzoek bestond de voorkeur voor MatchClay, waarop we de leverancier 
hebben uitgenodigd op de club en de offerte op detailniveau en mogelijke planning 
met ze doorgenomen. De definitieve offerte hebben we inmiddels net ontvangen en 
dat voorstel wordt nu aan de leden voorgelegd.

Voorstel: baan 1 t/m 4 vervangen door MatchClay, begin november starten, eind 
2020 klaar, vervangen incl. beregening/drainage en opsluitbanden. De kosten die 



daarmee gemoeid zijn: € 152.300,-- excl. btw. incl. 5 jaar lang sponsoring ad € 1000,--
per jaar.

Bertil: Hoe zit het met onderhoud? Tim geeft aan dat het minder bewerkelijk is dan 
gravel, maar ook niet zo weinig als kunstgras. Het gaat met name om het doorlatend 
houden en het voorkomen van algen. In financieel en feitelijk opzicht ben je minder 
geld en tijd kwijt dan gravel. Ook in vergelijk met het werk en onderhoud van de 
banen in de ballonhal is het ook veel minder werk. Met regen zijn de banen ook snel 
weer bespeelbaar.

Daarnaast heeft het bestuur gekeken naar twee subsidies: BOSA i.p.v. btw vrijstelling,
de definitieve beschikking en uitkering moet nog volgen en de ‘Maak Het’ 
(gemeentelijke subsidie), die is al binnen ad € 20.000,--, mits het project wordt 
uitgevoerd.

Het eerder genoemde saldo van € 220.000 is ook daadwerkelijk gespaard voor deze 
nieuwe banen.

Hoite geeft aan dat er bijvoorbeeld bij de Heerenveense Boys 25% van de kosten 
voor rekening van de gemeente is gekomen en vraagt zich af of zoiets ook mogelijk is 
met betrekking tot onze vereniging. Tim heeft met de gemeente gesproken (dhr. J. 
Zoetendal) hierover en daarbij is aangegeven dat er onderscheid is tussen eigen 
grond en niet eigen grond van de gemeente waarbij dit opgaat en dat er ook sprake 
moet zijn van een situatie waarin een vereniging de overige 75 % ook niet zelf kan 
dragen. Daarvan is bij onze vereniging – gelukkig – geen sprake. 

Ellie maakt een compliment voor het grondige onderzoek naar de nieuwe banen.

Bert vraagt of de beregening van baan 5/6 ook worden aangesloten? Dat moet 
worden bekeken op moment van aanleggen, want de nieuwe banen liggen hoger dan
de bestaande banen.

Gevraagd wordt of het voorstel van het bestuur met betrekking tot de nieuwe banen 
wordt goedgekeurd: de ALV gaat akkoord.

Bertil vraagt naar het tijdspad/uitloop van de competitie. Tim geeft aan dat de 
tennisschool maar 2 banen in de winter in gebruik hebben. Als inhaaldagen nodig zijn
voor de competitie dan start de aanleg van de nieuwe banen later of in de zomer van 
2021.

Karin vraagt of de lessen terugkomen als banen erin liggen? Tim geeft aan dat 
daarvan in principe geen sprake is van op dit moment, maar dat wordt nog 
besproken met de tennisschool.

Toegangssysteem  :  
Het aantal parkwachten neemt af, waardoor er meer druk op resterende 
parkwachten komt en dat versneld het afhaakproces. Het idee is dan ook om de 



(kleine) toegangspoort te vervangen, waar met de leden/KNLTB pas toegang kan 
worden verkregen (evenals toegangsdeur van het clubhuis). Dit voorstel hangt ook 
samen met de nieuwe passen van de KNLTB, die passen zijn geldig voor onbepaalde 
tijd. De passen zijn ook geschikt voor andere functionaliteiten, zoals koppeling met 
betalingen in de kantine, verlichting en afhangsysteem. Daar maken we nog niet 
gelijk gebruik van, maar als we op dit moment al wel deze passen in gebruik gaan 
nemen met het toegangssysteem dan krijgen we de nieuwe KNLTB passen gratis en 
anders kosten de passen later in aanschaf los € 1,30 á € 2 per stuk. 
Dit voorstel ad € 5000,-- excl. btw, maar dat wordt ook meegenomen in subsidies 
zodat de btw gecompenseerd wordt.

Karin vraagt of de koppeling met de verlichting ook zo is dat de verlichting 
automatisch uit gaat om bepaalde tijd? Tim geeft aan dat de functionaliteit ook zou 
betekenen dat de verlichting dan automatisch uit gaat na afloop van een reservering, 
maar dat we deze functionaliteit nog niet meteen gaat toepassen. Kees geeft aan dat 
zijn ervaring is dat de laatsten die het park verlaten de verlichting altijd wel uit doen.

Kees vraagt wanneer het gerealiseerd zou kunnen worden? Tim geeft aan dat het op 
elk moment zou kunnen maar dat we dat waarschijnlijk afstemmen met de nieuwe 
banen i.v.m. aanleg van een nieuwe leiding daarnaartoe.

Bert geeft ook aan dat het dit jaar wel gerealiseerd zou moeten worden om het 
voordeel van de KNLTB passen te behouden. Het plan is ook wel op dat gelijk op te 
pakken.

Tessa vraagt zich af het bestuur er rekening mee heeft gehouden of de werklui ook 
daadwerkelijk komen? Tim geeft aan dat er vertrouwen is in afstemming met de 
leveranciers en planning daarvan. Kees geeft ook nog aan dat de leverancier zich niet 
kan veroorloven daar laks in te zijn omdat dat negatieve reclame zou zijn, voor 
relatief nog weinig partijen hier in het noorden die met hun in zee gaan. 

Gevraagd wordt of het voorstel van het bestuur met betrekking tot het nieuwe 
toegangssysteem wordt goedgekeurd: de ALV gaat akkoord.

Thea vraagt of het pasje ook automatisch voor de kantine is? Nee, niet voor de 
kantine/bar/keuken maar wel voor het tussenhalletje en ook voor het afhangen, met 
een nieuwe chiplezer. Er komt ook een nieuwe (buiten)deur voor de hal.

Bestrating toegangspad:
Het laatste voorstel gaat over de bestrating van het toegangspad, met aansluiting op 
de weg (na aanleg van de nieuwe banen), waar ook auto’s overheen kunnen. Dat 
gaat dan dus om klinkers, de werkzaamheden zijn incl. afgraven en afvoeren. Het 
gaat om een bedrag van € 6.500,-- excl. btw. en dat wordt ook meegenomen in de 
aanvraag BOSA subsidie.

Gevraagd wordt of het voorstel van het bestuur met betrekking tot de nieuwe 
bestrating wordt goedgekeurd: de ALV gaat akkoord.



Ellie vraagt ook nog of er opties zijn om fondsen aan te vragen? Voor wat betreft de 
bestrating is eventueel nog een van de gemeente ad € 1.500,--. Het bestuur bekijkt 
alle mogelijkheden.  

Ellie vraagt nog of het sponsorcontract met sportverlichting lang doorloopt? Ton 
geeft aan dat het nog een paar jaar loopt. 

Sietske vraagt of de contributie door deze investeringen ook omhoog gaan? Tim geeft
aan dat daarvan geen sprake is omdat dit alles nu uit eigen middelen kan. En in de 
ALV van ongeveer 1,5 jaar geleden is afgesproken om de inflatie volgen voor de 
komende jaren. Op dit moment is dat dus niet aan de orde. 

12. Rondvraag
Annie vraagt hoe het zit met het kennismaken met padel. Tim geeft aan dat je als lid 
van Ten Woude 2 gratis trainingen kan krijgen en in daluren 20% korting op het 
tarief. Dat zou je met Rutger kunnen afspreken.

Karin vraagt of het mogelijk is om het technisch mogelijk is om te blokkeren dat leden
2 x 2 reserveren om te dubbelen, zodat ze langer kunnen spelen. Tim en Patrice 
geven aan dat het technisch niet mogelijk is om dit te blokkeren, maar op dit 
moment is het dan wel verstandig om mensen hierop aanspreken. Karin ervaart dat 
dat niet werkt. Het is nu toch een kwestie van elkaar onderling daarop aanspreken.

Sietske geeft aan dat haar zoon van 16 jaar heeft aangegeven dat er bij de oefenkooi 
geen verlichting is ‘s avonds. Tim geeft aan dat het niet bekend is, maar dat moet 
worden bekeken of het mogelijk is om dit simpel op te lossen.

Patrice zou het mooi vinden om een flexibel netje in kooi/oefenbaan te plaatsen 
zodat er een minibaan ontstaat, waarin ook overgespeeld kan worden. Tim geeft aan 
dat dit wordt meegenomen.

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.03 uur de vergadering en bedankt eenieder voor zijn/haar 
aanwezigheid, en bedankt, namens het voltallige bestuur voor het vertrouwen in de 
accordering van de voorstellen.


