
1. Opening 

Welkom op deze bijzondere ALV. 

Bijzonder is hij omdat we nooit eerder een digitale ALV hebben gehouden en dit bestuur 

nooit eerder een bijzonder voorstel ter stemming heeft gebracht. 

Taakverdeling bestuur van vanavond: 

Monique zit in de helpdesk voor problemen met inloggen voor en tijdens de ALV, Sylvia zal 

alles notuleren, Gerard beheerd de vragen in de chatbox, Barbara en Gerard noteren en 

tellen de stemmen. Blijft er voor mij niets ander over dan alles aan elkaar te praten als 

(gast)voorzitter. 

 

Huishoudelijk: 

Iedereen is inmiddels denk ik wel gewend aan het digitaal communiceren met elkaar en kent 

de principes om het overzichtelijk te houden wel..  

- Iedereen heeft zijn microfoon uitstaan 

- Het is voor de pratende persoon aangenaam om naar gezichten te kijken in plaats 

van naar een zwarte scherm dus als mogelijk zet je camera aan zonder teveel van je 

privé omgeving te laten zien.. 

- Vragen konden van te voren schriftelijk gesteld worden en worden allemaal 

behandeld 

- Opkomende, dringende vragen of onduidelijkheden naar aanleiding van de 

presentatie kunnen worden gesteld in de chatbox. We gaan deze vragen bundelen en 

tijdens de presentatie of bij de agendapunten vragen en antwoorden beantwoorden. 

Om de chatbox overzichtelijk te houden gebruiken we de chatbox alleen voor 

communicatie naar het bestuur 

- Stemmen kan alleen bij agendapunt 5 en pas als ik gezegd heb dat we kunnen 

stemmen 

95 leden hebben zich opgegeven en zijn in de vergadering, onder hen zijn 4 niet spelende 

leden. Bij de uitleg van de stemming kom ik hier op terug. 

Heb je je niet opgegeven en ben je wel in deze vergadering dan kun je nu nog aangeven dat 

je er bent, dit om er straks zeker van te zijn dat je stem geldig is. Schrijf nu je voornaam en 

achternaam en het woord ‘aanwezig’ in de chatbox. Doe dit alleen als je jezelf niet eerder 

hebt aangemeld voor deze ALV. (Er komt 1 extra melding binnen) 

 

Het bestuur heeft besloten om deze ALV te wijten aan 1 onderwerp. 

De, laat ik zeggen, standaard ALV zal een andere keer plaatsvinden. De reden hiervan is dat 

de vergadering te lang zou gaan duren als we alles moeten behandelen. Uit ervaring hebben 

we geleerd dat bij een digitale vergadering de concentratie na 1,5uur weg zakt. We zullen de 

“standaard” ALV plannen zodra er iets meer bekend is m.b.t. Covid. 

De standaard ALV zal uiterlijk in juni gehouden worden, hopelijk in de kantine en anders 

weer digitaal.  



Wel kan ik melden dat de kascontrole is gedaan. De boeken zijn gecontroleerd en in orde 

bevonden. We hebben het financiële jaar met een hele kleine plus afgesloten. We hebben 

met de juridische afdeling van de KNLTB overlegd en we mogen de cijfers en het verslag 

volgende week via een nieuwsbrief met alle leden delen. Zoals gebruikelijk zullen we begin 

maart de contributies voor het lopende seizoen gaan innen. De penningmeester stelt voor 

geen contributies te verhogen. Mocht de ALV later besluiten wel een contributie verhoging 

nodig te achten dan zal ieder lid een naheffing ontvangen. 

2. Presentatie Sportpark Rijsenhout 

Sinds een aantal jaren zijn er gesprekken gaande tussen SCW, de ijsclub en TVR over het 

gezamenlijk betrekken van een accommodatie. Er zijn vele opzetten geweest; met hal, 

zonder hal, op een andere plek en je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het is ter 

sprake gekomen en soms ook uitgewerkt. Helaas is er in het hele proces erg weinig hulp en 

positieve energie gekomen vanuit de gemeente.  

Ook het laatste jaar zijn er nog verschillende plannen uitgewerkt en hebben er namens TVR 

verschillende leden actief deelgenomen in de uitwerking en voorbereidingen. 

Er ligt op dit moment een plan op tafel waarvan het bestuur van TVR unaniem heeft gezegd 

dit te steunen en de goedkeuring van de ALV voor te vragen. 

Allereerst zal Boudewijn van der Neut het plan presenteren en toelichten en vervolgens 

zullen we alle ontvangen vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. We zullen 

daarin indien nodig schakelen naar de betrokken personen in de werkgroepen om het meest 

gerichte antwoord te geven. 

Presentatie SP21 door Boudewijn 

3. Behandeling vooraf gestelde vragen  

 

Wat wordt er bedoeld met de post: Sponsoring materiaal en handjes? Over wat voor 

handjes wordt hier gesproken? Er staan 2 posten aan de investerings kant van het 

plan 

Sponsering + handjes 300000€. Hier is dus nog geen dekking van en is een zwevende 

post. Is er enig inzicht te geven hoe men invulling aan denkt te geven en is er al een 

gedeelte hiervan ingevuld? 

Een significant bedrag van €300.000 staat nog open, en moet ingevuld worden door 

sponsoren. Is er al zicht op de invulling van dit bedrag? 

Wat gebeurt er wanneer er niet genoeg geld bij sponsoren wordt opgehaald?  

Welke factoren kunnen nog meespelen waardoor het plan niet doorgaat?   

Energie besparing 220000€. Dit staat ook aan de investerings posten kant. Wat is dit 

voor een post? Antwoord: geeft Boudewijn in presentatie 

Waar staat BOSA voor? Ik zie het overal in de presentatie voorbij komen maar het is 
mij niet duidelijk wat het is of waar het voor staat. Antwoord Boudewijn in 
presentatie 



Wat gebeurt er met mijn contributie? En blijven de huidige besturen bestaan? 

De contributies voor het tennissen zullen niet gaan stijgen door dit plan. Hoe het 

lidmaatschap voor de padellers er uit zal zien is nog niet besloten. Er zijn 

verschillende opties zoals een all-in voor de huidige leden of een kleine bijdrage.  

Dit zal t.z.t in een volgende ALV besloten moeten worden. De huidige besturen 

blijven gewoon hun verenigingen besturen (mits herkiesbaar uiteraard) 

 

Wat gebeurt er met ons huidige clubgebouw?  

Alle onroerende zaken (behalve de banen) worden overgedaan naar de stichting en 

de stichting krijgt de lusten en de lasten hiervan 

Wat wordt er bedoeld met de bullet: Kantine inkomsten en uitgaven eruit? Wat zijn 
de consequenties voor de vrijwilligers die in de kantinecommissie zitten? Gaan we 
dan gezamenlijk in een commissie met andere vrijwilligers van de andere 
verenigingen? Of regelt de stichting dan de kantine?   
Alle kantine inkomsten en uitgaven vervallen voor TVR en gaan over naar de 
stichting. De stichting beheerd de kantine maar heeft daar uiteraard vrijwilligers voor 
nodig. Vanuit alle verenigingen is het belangrijk dat er vrijwilligers in de commissie 
komen en de taken goed ingedeeld en verdeeld worden 

Hoe wordt de identiteit van de vereniging gewaarborgd? Krijgt de club een aparte 

ruimte in de kantine? Of wordt alles gemengd?  

De kantine zal voorzien worden van een schuif/scheidingswand. Deze wand kan 

gebruikt worden als dat nodig is 

 

Zijn er aparte kleedkamers ingepland?  

Ja, er zijn aparte kleedkamers. In speciale gevallen zoals toernooien kunnen we wel 

van elkaars kleedruimte gebruik maken als daar behoefte aan is 

 

Bij evenementen als Open Toernooi, weekend competities zal er vooral op 

zaterdagen een grote drukte ontstaan. Tijdens dit soort evenementen is het wat mij 

betreft wenselijk dat een gedeelte van de kantine kan worden gereserveerd voor de 

tennisvereniging.  Voorbeeld: Het is 15:15, rust bij een thuiswedstrijd van SCW1, en 

er komen 200 man de kantine ingestormd. Tijdens de competitie is het gewoon dat 

teams een eigen tafel hebben voor de formulieren, ballen, tassen, jassen en 

dergelijke. Dat past niet samen.  

De kantine zal voorzien worden van een schuif/scheidingswand. Deze wand kan 

gebruikt worden als dat nodig is 

 

Na de voetbalwedstrijden is het gewoon om bij goed weer teams een paar biertjes in 

de kleedkamer, of buiten de kleedkamers drinken. Dat gaat ook niet samen als er 3 

meter verderop tenniswedstrijden gespeeld worden. Ook hier is een natuurlijke 

afscheiding dus wenselijk.  

Hier wordt rekening mee gehouden en de afstanden tussen kantine en tennis en 

voetbalvelden blijft gelijk met zoals het nu is. 



Het huidige tennispark staat zeer goed bekend in de omgeving doordat deze is 

omgeven door veel bomen en groen. Hierdoor is de wind bijna nooit storend. Als je 

bijvoorbeeld dit vergelijkt met TV Nieuw Vennep, lijkt het daar altijd minimaal 

windkracht 5 of hoger. Mijn wens zou zijn om zoveel mogelijk groen om de banen te 

behouden. 

Er wordt zo min mogelijk groen weggehaald 

 

Zijn er plannen om ook meteen de tennisbanen te vernieuwen?  

Nee, de baanrenovatie staat los van dit plan 

 

Financieel inhoudelijke vraag: De post afschrijving blijft gelijk in de oude en nieuwe 

situatie. Echter worden alle gebouwen, op de banen na, ingebracht in de stichting. 

Betekent dit dat er alleen no op de banen worden afgeschreven?   

In de huidige resultaten en op de balans van TVR wordt er alleen op de banen 

afgeschreven. Dit gaat niet veranderen. De 13.000 euro is een afschrijving / 

voorziening en deze blijft doorlopen in de boekhouding van TVR. De 13.000 is een 

spaarpot die deels gebruikt gaat worden voor de aankomende toplaag renovatie 

2025/2026. Het andere deel dat sparen we nu al voor de grote renovatie die in 2040 

gepland staat. We zullen eenzelfde soort voorziening / afschrijving doen voor de 

padelbanen 

 

Hoe zien jullie de sponsorinkomsten voor de verschillende verenigingen als de drie 

verenigingen op 1 park zitten?  

Dit blijft vooralsnog zoals het is. We zien in de toekomst wel gebeuren dat er 

intensiever samengewerkt gaat worden op dit gebied waarbij goed gelet gaat worden 

op de belangen van alle verenigingen 

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 bestuursleden. Van elke vereniging 1. Wie 
is dat namens TVR?  
Dit zal iemand worden uit het bestuur. Dit kan een huidig bestuurslid zijn of een 
nieuw bestuurslid. Zodra bekend welke rollen er in de stichting verdeeld moeten 
worden zullen we daar een keuze in maken. Maar we zorgen voor een goede 
vertegenwoordiging namens TVR. 

Naast een overkoepelend bestuur die alleen complex en kantine belangen behartigt 

is het goed dat elke vereniging een eigen identiteit houdt. Is er in het plan rekening 

gehouden dat elke vereniging een eigen opslagruimte heeft om verenigingsspullen in 

op te slaan?  

Ja. De huidige opslagen blijven staan en waar mogelijk zullen we van elkaars ruimte 

gebruik kunnen maken. In de nieuwbouw komen hier ook nog ruimtes voor. 

 

Klopt het dat er in de nieuwe accommodatie een uitbater komt? Het lijkt erop als ik 

naar de begroting kijk.  

Nee we blijven werken met vrijwilligers. De invulling hiervan gaan we met z’n allen 

bepalen naar de behoeftes van de leden. 



 

Wat zijn de openingstijden van de kantine en hoe zit het met de toegankelijkheid van 

het park ?  

De openingstijden gaan we met z’n allen bepalen. Aan ieders behoefte moeten we 

kunnen voldoen. Het park zal altijd toegankelijk zijn. Als de openingstijden van de 

kantine anders zijn dan zorgen we ervoor dat er wel getennist kan worden. Dit zal niet 

veranderen ten opzichte van de huidige situatie. 

 

Is er een grove prijzen beraming voor een biertje en een koffie.  

Deze zullen in grote lijnen gelijk blijven 

Worden de banen voorzien van een hek voor alleen de tennisleden?  De 

buitenhekken zullen blijven maar de binnen hekken zullen verdwijnen 

4. Beantwoorden eventuele extra vragen n.a.v. presentatie 

Er zijn geen aanvullende vragen 

5. Stemming 

Wáár stemmen we voor: 

We stemmen voor het plan zoals het vanavond gepresenteerd is en we geven akkoord (of 

niet) aan het bestuur om dit plan namens de leden van TVR verdere invulling te geven.  

Alleen externe factoren (zoals onder andere gemeente en overschrijdende kosten) kunnen 

dit plan in de war schoppen en dan moet het bestuur de ALV weer bij één roepen. 

Verder wil ik je er op wijzen dat je je moet realiseren dat als de uitslag vóór deelname aan 

het plan is, je dan ook toestemming hebt gegeven op vragen waar het bestuur volgens de 

statuten toestemming voor moet krijgen van de ALV.  

Je weet en gaat akkoord met: 

- Dat TVR gaat deelnemen in een andere organisatie (in dit geval een stichting) 

- Dat TVR is medeverantwoordelijk voor een lening die de stichting aangaat 

- Dat TVR is medeverantwoordelijk voor eventuele schulden van de stichting 

- Dat TVR toestemming geeft aan de stichting (en dus haar eigen kantine opgeeft) ter 

exploitatie en ombouwen tot fitness / fysio 

- Dat TVR de onroerend goed en pachtovereenkomsten overdraagt naar de stichting 

- Dat TVR een gezamenlijke kantine gaat betrekken met andere verenigingen 

Uitleg stemming: 

Iedereen ziet de chatbox staan aan de rechterkant. Het is de bedoeling dat, nadat wij 

aangeven dat er gestemd kan worden, iedereen afzonderlijk zijn/haar voor en achternaam 

schrijft en het woord ‘voor’ of ‘tegen’.  

Als je met meerdere gezinsleden 1 computer gebruikt is het belangrijk dat iedereen zijn 

naam en stem opgeeft.  



Ook is belangrijk dat de chat naar ‘everyone/iedereen’ gaat, dit staat automatisch ingesteld 

als het goed is. Het is verplicht om een openbare stemming te doen, dus voor iedereen 

zichtbaar. We hebben een Excel lijst met alle namen en noteren de stem achter de naam. Als 

je naam niet in de chatbox verschijnt noteren we niks achter je naam in de Excel lijst en heb 

je niet gestemd. Ook als je stem niet naar ‘everyone/iedereen’ gaat komt hij niet aan bij het 

bestuur en kan je stem niet geteld worden. We geven jullie 5 minuten de tijd om er nog over 

na te denken en om je naam en voor of tegen kenbaar te maken. Heb je na 5 minuten niet 

gestemd dan is dat een neutrale stem (géén voor en géén tegen). Om het plan en voorstel 

aan te nemen moet er meer dan de helft van de stemmen vóór zijn. De neutrale stemmen 

tellen niet mee. 

Stemmen mogen alle seniorleden en de ereleden. Volmacht stemmen tellen niet. Er zijn 5 

niet spelende leden in de ALV, deze leden mogen stemmen maar de stemmen gelden niet 

mee voor de telling. Hun stem is een adviserende stem. 

We hebben al 1 schriftelijk stem ontvangen van een persoon die digitale problemen heeft. 

Deze procedure hebben we vooraf met de juridische afdeling van de KNLTB gecheckt. 

Wij hebben een lijst met alle aanwezigen die zich opgegeven hebben en dat zijn er 96 (één 

aanmelding tijdens ALV). 

Tijdens en na het stemmen zullen Gerard en Barbara afzonderlijk van elkaar de stemmen 

tellen. Als het stemmen gestopt is verwachten we 10-15 minuten nodig te hebben om alle 

stemmen geteld te hebben en dus lassen we een korte rook of plaspauze in. Om 21:00uur 

komen we terug met de uitslag. 

6. Uitslag stemming 

77 voor 

0 tegen 

Het voorstel is hierbij aangenomen. 

7. Afsluiting 

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en vertrouwen in het bestuur en het voorgestelde 

plan. Wij komen via de KNLTB app, Facebook, onze website en nieuwsbrieven terug met de 

voortgang van het plan. 

Speciaal dank aan de leden van TVR die in de verschillende werkgroepen hebben 

plaatsgenomen. 

Met betrekking tot de nieuwe werkgroepen komen we ook bij jullie terug en hopen we op 

nog meer hulp. 

Normaal gesproken zouden we de aanwezige nu 1 drankje aanbieden namens de club. Dit 

keer moeten jullie hemzelf even uit de koelkast pakken maar jullie houden hem tegoed. 

Blijf gezond en wij hopen jullie snel weer te spreken op het park. Fijne avond. 


