
 
 
 

                     
                             VERSLAG van de 
 Algemene Leden Vergadering van Tennisvereniging ‘Tachys’ 

 
Datum:  maandag 26 maart 2018 
 
Locatie: clubhuis   20.30 uur. 
 

Agenda 
 

01. Opening en mededelingen. 
Johan opent om 20.40 uur de ALV.  
Aanwezig: 41 leden 
Afgemeld:   7 leden. 
 

02. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2017. 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Johan bedankt Marianne voor 
het maken van de notulen. 

 
03. Terugblik, actuele zaken en plannen van de vereniging door de voorzitter Johan van 

den Hof. 
Hij heet iedereen welkom op deze ALV vergadering van 2018. 
Als eerste houden we 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de leden en oud-leden 
die ons zijn ontvallen. 
  
In het jaar 2017 is er veel gebeurd bij onze tennisvereniging. 
Zo vierden wij ons 50-jarig jubileum op 1 en 2 september. 
Het is een heel mooi feest geweest voor jong en oud met een receptie op 
vrijdagavond, allerlei activiteiten op de zaterdag, een heerlijk eten voor iedereen en 
als afsluiting een geweldige feestavond.  
Op baan 7 zijn nieuwe lichtmasten geplaatst met LED verlichting en er zijn 
zonnepanelen geplaatst op het clubhuis. 
De bar heeft een nieuwe pachter gekregen; de keuken is gerenoveerd en er is 
nieuwe koelinstallatie geplaatst. Aan de Energieweg is een zeecontainer geplaatst, 
waardoor er meer opslagruimte is gecreëerd.  
Met deze vervangingen/vernieuwingen kunnen we zeker 20 jaar vooruit. Door al deze 
investeringen zijn we er financieel wat op achteruit gegaan, maar desondanks blijven 
we een gezonde tennisvereniging met voldoende mogelijkheden. Door het aanstellen 
van trainers van Maximumtennis is er veel belangstelling voor het nemen van lessen. 
Door op de dinsdag- en donderdagavond de lestijden wat uit te breiden is er op de 
maandag, woensdag en vrijdag meer ruimte/tijd om vrij te tennissen. 
Door de KNLTB is er een nieuw afhangbord geplaatst, maar dit werkt nog niet 
optimaal. Het maakt onderdeel uit van KNLTBClub, waar Tachys een abonnement op 
heeft en wat wordt beheerd door Lisa. Een commissie van Tachys houdt zich hiermee 
bezig. Ook ledenadministratie en inning van de contributie gaat via KNLTBClub. Er 
zijn nog veel vragen en fouten in het systeem. Later volgt hier meer over. 
Voor het waarborgen van de privacy geldt vanaf 25 mei 2018 voor organisaties 
(waaronder sportverenigingen) nieuwe, strengere regelgeving, de zogeheten AVG 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.  
Om deze regelgeving voor vereniging toe te passen zullen we het stappenplan AVG 
voor sportclubs doorlopen en zoveel mogelijk toepassen.  
Volgens Lisa (beheerder van de KNLTB clubapp) gebeurt deze verwerking geheel 
conform de vereisten onder de wet Bescherming Persoonsgegevens(artikel 8 onder b 
Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen 
en niet voor andere doeleinden zullen worden gebruikt.  



 
Tachys telde in 2017 549 leden; er zijn iets meer opzeggingen (jeugdleden) dan 
aanmeldingen, zodat we in 2018 nieuwe leden aan kunnen nemen totdat het 
maximum van 600 leden bereikt is. 
Albert doet het baanonderhoud naar behoren met begeleiding van Joseph en Lex. 
Het jaarlijks baanonderhoud wordt door Tennisbouw gedaan en deze geeft ook 
advies hoe we de banen wekelijks moeten onderhouden. Joseph en Lex zijn ook 
betrokken bij het baanonderhoud zoals hoogte netten, zand en zout strooien en 
reparatie van de netten of vervanging daarvan enz.  
Wat betreft het nieuwe afhangbord (ondanks dat alles nog niet feilloos werkt) geeft de 
voorzitter aan, dat de regels met betrekking tot afhangen niet zijn veranderd in de 
afgelopen 30 jaar, namelijk: hang altijd als eerste een baan af die vrij is, dan pas een 
singlebaan en dan de dubbelbaan, dit natuurlijk als de tijd is verstreken. 
Het huidige afhangbord werkt goed en de aanpassing dat het systeem de baan kiest 
werkt naar behoren, er blijven altijd creatieve mensen om dit te omzeilen. 
Spreek deze mensen hierop aan en geef het door aan het bestuur. 
 
Wat gaat er gebeuren in 2018. 
Voor het komende jaar hoopt het bestuur op wat rustiger vaarwater. 
Het terras wordt wat groter gemaakt door de beheercommissie en het terrasmeubilair 
is aan vervanging toe; dat zijn de verwachte investeringen voor 2018. 
 
Het bestuur wil alle commissies, vrijwilligers en alle andere mensen die zich hebben 
ingezet voor TV Tachys bedanken, want zonder deze mensen kan Tachys niet 
bestaan. 
Ook de sponsors van Tachys nl. Docqmans bierbrouwerij, Garage van Ottele, 
MarcSport Cuijk, `t Sfeerhuys “De Looimolen”, Fysiotherapie Dukenburg, Oliva en 
Coffee@work. 
Allen bedankt voor jullie bijdrage 
(Applaus voor alle vrijwilligers) 

 
04. Financieel Jaarverslag 2017 . 

Exploitatieoverzicht: bij TC: 2 evenementen geboekt bij contributies. Daarom 
ongeveer € 800,00 minder inkomsten.  
Vraag van Jacqueline: waarom € 20.000 gereserveerd als er geen grote dingen zijn? 
Antwoord van Johan: dit is voor baanonderhoud, lampen etc. Wij hopen ervan over te 
houden. 
 

05. Verslag van de Kascontrolecommissie 2017. 
Meggie Rutten en Suzanne van Ottele hebben de kascontrole gedaan. Suzanne 
geeft complimenten aan Patty: zij doet het er erg goed. Er zijn vanuit de 
kascommissie enkele vragen aan het bestuur gesteld. Deze zijn goed beantwoord. 
Daarom zal de kascommissie decharge verlenen aan de penningmeester 
 

06. Vaststellen begrotingen en contributies: 
a. Definitieve begroting 2018 en definitieve contributies 2018 

Geen vragen. 
Contributie blijft hetzelfde.  

b. Conceptbegroting 2019 en contributies 2019. 
 Contributie blijft hetzelfde. 

Contributie voor 2019 wordt in 2 gelijke termijnen geïnd: 2 x €66,50 voor 
senioren en 2 x €48,00 voor de jeugdleden. 

c. Contributie voor 2018 wordt in 2 keer geïnd. Tweede termijn eind maart. 
 
07. Verkiezing bestuursleden. 

a.        Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester: Quinten Dinnessen 
       Toetredend penningmeester: Ine Verhaegh. Welkom Ine. 
 



08. Verkiezing commissies:  
a. Technische Commissie  Aftredend: Grada Nederlof 

                                  Toetredend: Vanessa Hollaar  
b. Commissie Recreatief Tennis Geen wijzigingen  
c. Jeugd Commissie   Aftredend Anneke Dekkers en Brigitte van 

                                                                                 Wolferen                            
d. Kascontrole Commissie  Tweede keer: Suzanne van Ottele. 

       Toetredend: Robin van Dam 
       Aftredend Meggie Rutten 
       Reserve Meggie Rutten 
  e. G-tennis    Geen wijzigingen 
  g. Ledenadministratie   Geen wijzigingen 
  h. IT commissie   Geen wijzigingen 
  i.  Beheerscommissie   toetredend Eddie Kerkman 
       

08a. Verslagen van commissies. 
 
Technische Commissie TC 
Competitie 8/9 op zondagmiddag was nieuw in 2017 en blijft in 2018. 
Open Tachys en de Clubkampioenschappen zijn goed verlopen. 
Nieuw in 2018: Tachys Open Single Toernooi (TOS). Dit was goed bezet. Het was erg 
koud en heel winderig. Er waren veel walk-overs, maar een mooie finaledag. Dit toernooi 
blijven we organiseren. 
Nieuw in 2018: Najaarscompetitie. Deze start voor Tachys in het weekend van 16 
september en wordt net als de voorjaarscompetitie gespeeld op vrijdagavond, zaterdag 
en zondag. Hierdoor hebben we de clubkampioenschappen een week naar voren 
geplaatst. Dat kan omdat de zomervakantie tot en met 2020 voor ons vroeg valt. 
 
Commissie Recratief Tennis (CRT) 
De CRT kijkt redelijk tevreden terug op 2017. Het hoogtepunt was de Pubquiz, waar 
meer dan 70 leden aan mee hebben gedaan. Dit gaat dan ook zeker een vervolg krijgen. 
Mede door het Nieuwe Baan 6 is de oude Tachys-gezelligheid terug in het clubhuis, wat 
de CRT extra energie heeft gegeven om meer gezelligheidstoernooien te organiseren en 
deze, waar mogelijk, ook zo gunstig mogelijk in te plannen. Terug op de kalender zijn het 
Lentetoernooi en het Invitatietoernooi. Daarnaast blijven de Herenavond, Smashing Lady 
en het Slottoernooi uiteraard gewoon bestaan. Zoals gezegd wordt er ook een vervolg 
gegeven aan de zeer succesvolle Pubquiz. Hou de Activiteitenkalender in het clubhuis 
goed in de gaten voor alle leuke CRT-evenementen. 
 
Jeugd Commissie (JC) 
De JC heeft een prima jaar achter de rug. Met de 10 JC-leden is het goed gelukt om alle 
activiteiten te bemannen. Twee JC-leden nemen afscheid. Wij willen Brigitte en Anneke 
heel hartelijk danken voor al hun werkzaamheden voor de Tachys-jeugd. Anneke is meer 
dan 10 jaar lid geweest van de JC, waarvan het grootste gedeelte als voorzitter.  
We zijn bezig om 1 à 2 nieuwe mensen voor de JC te benaderen, met name ouders van 
de rode/kleinste kinderen, omdat de andere JC-leden naar de oudere kinderen zijn 
doorgestroomd.  
Per 1 januari 2017 zijn we gestart met 104 jeugdleden. In de loop van het jaar is dit 
opgelopen tot 124 kinderen. Aan het eind van het jaar stoppen kinderen en stromen er 
door naar de volwassenen. Het huidige jeugdledenaantal is 99. Ervaring leert, dat onder 
meer door het jaarlijkse schooltennis dat verzorgd wordt door Maximumtennis, het 
ledenaantal weer zal oplopen. Het jeugdaandeel bij Tachys is ongeveer 1/5 deel van het 
totale aantal leden. 
Tennisles: 
De tennislessen zijn afgelopen jaar in het voorjaar door Hugo en Nick en in de tweede 
lesserie door Lennart en Mike verzorgd. De contacten met Maximum zijn goed. Ongeveer 
80 jeugdleden volgen de lessen. 
 



In 2017 hebben we 4 recreatieve toernooien georganiseerd. Daar doen zo’n 25 tot 30 
kinderen aan mee. In 2018 gaan we daar mee door.  
Een goede ontwikkeling is de nog steeds stijgende deelname aan de rode, oranje, 
groene en gele competities. Op de website van Tachys is te vinden wanneer de 
activiteiten plaatsvinden. We gaan evenals de senioren ook meedoen aan de 
najaarscompetitie. 
De jeugdclubkampioenschappen vinden, zoals altijd, tegelijk met de senioren plaats. 
Budget  
De JC heeft minder uitgegeven dan begroot. Daarom wordt de begroting dit jaar naar 
beneden bijgesteld. 
Doelen voor 2018 
Groei van het aantal jeugdleden. 
Nog meer kinderen aan de activiteiten laten meedoen. 
Oudere kinderen betrekken bij het organiseren van activiteiten voor jongere kinderen. 
Maar vooral, zoals elk jaar: plezier voor de kinderen op een sportieve manier !! 

 
G-tennis 
1) Wijziging tennisleraar 

Wijziging van Hugo naar Lennart is vlekkeloos gegaan. Sporters en vrijwilligers zijn 
erg enthousiast. 

2) Mutaties G-tennissers: 3 afmeldingen: Roel, Cindy en Erik. 2 aanmeldingen: Tran en 
Jonna. Blijft ruimte voor 2 a 3 extra G-sporters (werving loopt en aanmelding is 
mogelijk) 

3) Vrijwilligers.  Geen wijzigingen 
4) Uitwisseling de Helster uit Elst en voor het eerst heeft ook TV Keltenwoud uit 

Bennekom meegedaan. 

Vooruitblik 2018 
Special Olympics 
Helaas zijn we uitgeloot voor de Special Olympics 2018 in de Achterhoek. 
Als alternatief wordt een toernooi gepland op 22 en 23 juni 2018, waarbij 22 juni een 
feestavond is met slapen voor de G-tennissers en de 23e een groot toernooi met ca. 
45 G-tennissers. De voorbereidingen zijn in volle gang. 

09. Ingekomen stukken. 
a. Verslag commissie baan 8 door Marian Rutten 

Een kleine groep (bestaande uit Job van Dijk, Monique Veldhoen, Hans 
Houterman, Marianne Kerkman, Marian Rutten-Janssen) heeft in een vorige ALV 
aangegeven de mogelijkheden voor het aanleggen van een nieuwe tennisbaan uit 
te willen zoeken. Aanleiding voor dit onderzoek was de afnemende baancapaciteit 
als gevolg van toenemende tennislessen. We zijn een aantal keren bij elkaar 
geweest, hebben een notitie gemaakt waarin het aantal tennislessen onder de 
loep werd genomen en waarin de aanleg van een nieuwe tennisbaan werd 
beschreven. Ook is er een offerte gemaakt voor de aanleg. Hierover is in de loop 
van de maanden enkele malen overleg geweest met het bestuur.  
Opbrengst van het onderzoek is dat de aanleg van een nieuwe tennisbaan niet 
haalbaar is, omdat: 
- het veld achter baan 7 is te klein. Als je toch op de beschikbare vierkante meters 
een baan aanlegt, dan heeft dit niet de officiële afmeting van een    
competitiebaan. 

- We wilden de huidige muur onderdeel laten blijven van de nieuwe baan, maar  
  dat is niet toegestaan.   
- De muur zou dan verplaatst moeten worden naar het huidige speeltuintje. De   
  speeltuin zou daarmee komen te vervallen. 
- De kosten van aanleg baan, verlichting e.d. vallen erg hoog uit. 



Inmiddels heeft het bestuur nieuwe afspraken gemaakt met de tennisschool 
waardoor de capaciteitsproblemen van het afgelopen jaar niet meer voor zouden 
kunnen komen. We gaan er dan ook vanuit dat het probleem hiermee is opgelost.  

Er zijn geen vragen vanuit de vergadering.  

b. Toelichting Tachys Club app. 
Marcel Schmidt licht dit middels een PP presentatie toe. 
In 2018: afhangbord gaat door. 
KNLTB Club werkt redelijk, maar nog niet optimaal 
Tachys website houden we voorlopig aan; er is nog te weinig vertrouwen in Club 
app 
 
AVG: dit wordt ook toegelicht door Marcel Schmidt.   
Ook sportverenigingen moeten hieraan voldoen (zie ook eerder bij voorzitter). 
Stappenplan AVG verklaring. 14 stappen, we hebben er 7 nu doorlopen. 
 
Vragen? 
Vraag van Marian Rutten: hoe gaat het met afhangen?  
Johan: zo min mogelijk sjoemelen, maar dit kan toch niet helemaal worden 
voorkomen.  
Er wordt het idee geopperd om de tijden te variëren: 60 minuten dubbel en 45 
minuten single?  
Conclusie vanuit de vergadering: hou het zoals het is. Er is weinig behoefte om 
60 minuten te dubbelen. En spreek elkaar erop aan als er gesjoemeld wordt.  
Ingrid Jongenelen: we betalen 1 euro per lid per jaar aan KLTB app.  
Lidwine: wil bij andere clubs gaan kijken hoe het werkt. 
 

10. Rondvraag. 
Het nieuwe pasje werkt nog niet op de poort. Over 2 weken moet het werken. 
Met dank aan de aanwezigen sluit Johan om 21.55 uur de vergadering en biedt 
namens bestuur drankje aan 
 

 
 
 
Marianne Kerkman 
Secretaris      


