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1. Opening

Voorzitter Steven Chamuleau opent de vergadering om 16.05 uur. Een ALV in een andere setting dan we gewend zijn, 

online via ZOOM. Hij vraagt iedereen het geluid op ‘mute’ te zetten. 

In verband met de corona maatregelen kon de geplande ALV op 28 maart niet doorgaan. Het bestuur heeft besloten 

een digitale ALV te organiseren. Dit is inmiddels ook wettelijk mogelijk, door een corona-spoedwet die in werking is 

getreden op 24 april 2020. 

Alle leden zijn uitgenodigd en hebben de tijd gehad tot 72 uur voor de vergadering om vooraf vragen te stellen nav de 

vergaderstukken. Het stemmen zal middels hand opsteken en/of de chat gaan. Vragen kunnen via de chat gesteld 

worden. De secretaris monitort de vragen en maakt ze bespreekbaar in de vergadering. 

Steven vraag iedereen om zich via de chat kenbaar te maken, zodat de secretaris de presentielijst kan opstellen. 

Er zijn 44 leden aanwezig in de vergadering. 

2. De agenda wordt vastgesteld.
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3. Mededelingen en ingekomen stukken

• Trainer Freek zal geen trainingen meer bij TCB geven, hij heeft een andere club gevonden. Het bestuur heeft 

gesproken met een nieuwe jonge trainer Sander Scheers, hij komt als zzp-er het trainersteam versterken. Voorzitter 

Steven stelt de trainers nog even voor. (zie slide 5)

• De AED heeft een nieuwe plek gekregen en hangt nu buiten, op het terras. Een AED training voor geïnteresseerden 

volgt zodra de situatie het toelaat. (zie slide 6)

• De secretaris heeft van 2 leden vragen ontvangen mbt de resultaten 2018-2019 en begroting 2020 (WJ Netto) en 

de situatie mbt de waterleiding (Lex Schepens). Deze vragen worden beantwoord bij de agendapunten 7 en 10. 

• Het verslag van de kascommissie in toegevoegd bij de vergaderstukken op de website: 

https://www.tcbilthoven.nl/algemene_leden_vergadering_alv

https://www.tcbilthoven.nl/algemene_leden_vergadering_alv


Onze trainers … 
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Arjan Scipio SanderDanny Edgar



Nieuw plek AED
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AED nu buiten op terras geplaatst

Cursus volgt
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4 – CORONA en TENNIS

De coronamaatregelen, wat betekent dit voor tennis en TC Bilthoven nu?
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T/m 28 april
• Alle activiteiten afgelast
• Gebruik maken van financiële regelingen, 

baan onderhoud, mogelijkheid digitale ALV 
• KNLTB richtlijnen tennis en contact met 

gemeente (protocol Sport NOC*NSF)

Vanaf 29 april: 
• Jeugd t/m 18 jaar mag weer tennissen onder 

voorwaarden; training en vrijspelen
• Toezichthouder aanwezig en digitaal 

afhangen via ClubApp of website verplicht

T/m 20 mei: 
• Clubhuis gesloten, leden ouder dan 18 jaar 

mogen nog niet tennissen
• Alle activiteiten afgelast

De voorjaarcompetitie is definitief verplaatst 
naar het najaar.
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4. Corona en tennis (zie ook slide 8)

Ellen Julius licht de coronamaatregelen toe en wat dit voor TCB betekent.  Sinds de eerste aankondiging van Rutte op 12 

maart is ook TCB gesloten, eerst t/m 6 april en daarna verlengd t/m 28 april. Het bestuur heeft alle leden 

geïnformeerd via mail, berichten op de website en via Facebook. 

Vanaf 29 april mag de jeugd weer tennissen. Het bestuur heeft met de trainers snel geschakeld en afspraken gemaakt 

over het opstarten binnen de richtlijnen van de KNLTB en in afstemming met de gemeente. 

Het is onze verantwoordelijkheid om deze opstart met jeugd goed uit te voeren, des te eerder mogen we allemaal weer 

de baan op. 

De toezichthouder zal leden die zich niet aan de richtlijnen houden hierop aanspreken. 

De KNLTB zet zich in om tennis als niet-contactsport (laag risico) voor volwassen snel weer mogelijk te maken. 

De financiële impact van de coronacrisis op TCB wordt besproken bij agendapunt 10 Begroting 2020. 

5. Goedkeuren Notulen ALV 15 oktober 2019

De notulen van de ALV op 15 oktober 2019 worden goedgekeurd. 

Lex Schepens vraagt wat de status van het exit-formulier is. Weten we waarom leden opzeggen? Chris Baas geeft aan 

dat bij opzeggen van leden er vaak wel vermeld wordt wat de reden is (verhuizing, andere sport, privé 

omstandigheden); actief beleid met een exit-formulier is er nog niet. (actiepunt Chris Baas)
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6. Algemeen overzicht 2019 (zie slide 11 en 12)

Voorzitter Steven kijkt met grote trots terug op het jaar 2019. De sfeer op de club is goed en veel energie om met 

elkaar aan de slag te gaan.  Het bestuur is verder uitgebreid en versterkt. 

De opstart met Danny & Annegien is goed verlopen. Veel vertrouwen om deze samenwerking verder uit te bouwen en te 

optimaliseren. 

Hoogtepunten waren de Lustrumweek met veel leuke activiteiten, zoals de sponsorborrel, Open dag en 

clubkampioenschappen. 

Het Open Toernooi eind augustus was een groot succes met veel deelnemers, prachtig weer en veel bezoekers. 

Op 17 september was een interessante brainstorm met zo’n 30 TCB leden over de toekomst van TC Bilthoven. 

Waardevolle input die het bestuur heeft gebruikt om de jaarplannen te maken en prioriteiten te stellen. 



April Mei Juni Juli Augustus September

6 – ALGEMEEN OVERZICHT 2019
Naast overdracht & opstart-fase en andere Veel aandacht voor pachters, commissies, vacatures en activiteiten

Nieuw bestuur !

TCB commissies:
Jeugd
Lustrum
Sponsoring
Club van 100
Bosploeg

Activiteiten:
Openingstoernooi
Clubkampioenschappen
Open toernooi
Familie toernooi
Competitie

Pachters (Danny en Annegien):
Contract 
Implementatie nieuwe 
manier van werken

Actieve ledenwerving
Lustrum korting
Via via
Flyers
Communicatie

Samenstelling bestuur:
Vervanging Hans -
Marc
Uitbreiding bestuur –
Ellen, Ivo

Lustrum week
Open dag / clinic
Sponsor BBQ
Oud besturen 
borrel

Commissies:
Vervanging 
Ledenadmin
Juridische zaken 
vrijwilliger 

Open toernooi
Visie document
Begroting
Investerings-
plan
Nacompetitie 
opzet

Visie:
Brainstorm 
sessie leden
Finalizeren
visie document

Park:
Project 
waterleiding-
aansluiting
Project 
riolering 
aanleggen
Project LED 
verlichting
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6 - 2019 – HET WAS EEN FANTASTISCHE JAAR! LUSTRUM, KAMPIOENEN, GEZELLIGHEID!
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7. Financieel Verslag 2019

Penningmeester Chris Baas licht de ledenontwikkeling en financiële ontwikkelingen van 2019 toe. (slide 15, 16 en 17). 

Het aantal nieuwe leden groeide begin 2020, maar is nu gestopt ivm de coronacrisis. De focus ligt nu op opstarten jeugd 

tennis en zodra het weer kan ook nieuwe leden te gaan werven. 

WJ Netto merkt op dat nieuwe leden werven straks juist interessant kan zijn, als tennis voor volwassenen weer mag en 

andere sporten nog niet. Ook jeugdleden werven kan zinvol zijn, jeugd brengt weer ouders mee. 

Ellen Julius geeft aan dat het bestuur binnenkort zeker ledenwerving oppakt, met bijv. een zomerlidmaatschap, instuif of 

clinics. Suggesties van flyers, campagnes via social media en Nextdoor/Buurtwhatsapp groepen worden gedaan. 

Peter Meijer vraagt of het geen optie is om wintertennis toch apart te factureren voor 125-150 euro. Chris Baas geeft aan 

dat het bestuur gekozen heeft om 1 contributiebedrag voor een heel jaar tennis te innen. De mogelijkheid om 

inflatiecorrectie toe te passen op de contributie is in 2019 benut, waarmee het gemis aan inkomsten wintertennis is gedekt. 

Suzanne van Dommelen vraag of ivm verlengde boekjaar er in Q4 geen contributie is toegerekend. Jawel, de contributie 

loopt voor een heel jaar. 

8. Verslag kascommissie en decharge bestuur

Willem Jansonius doet namens de kascommissie verslag. Goed te zien dat het bestuur vol energie aan de slag is, uitgebreid 

en capaciteit heeft om nieuwe initiatieven op te zetten en aanvullende inkomstenbronnen benut. De kascommissie beveelt de 

ALV aan om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het verlengde boekjaar 2018-2019. 

De vergadering neemt deze aanbeveling over en verleent decharge aan het bestuur.



7 - ONTWIKKELING LEDENAANTAL TC BILTHOVEN

Landelijke negatieve 
trend
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Vanaf begin maart geen 
nieuwe leden 
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7 - TUSSENTIJDS RESULTAAT (12 MND): OKT 2018 – SEP 2019 – 23.1K VERLIES
Overgangsjaar – significante impact door incidentele kosten (EUR 22.5k) en wegvallen inkomsten (EUR 10k)

• Incidentele kosten: 22.5K – afscheid voormalig beheerder, en implementatie nieuw admin systeem
• Kosten events – 1) lustrumkosten, 2) gemiste baromzet Open toernooi (pachters contructie), en 3) 

tegemoetkkoming pachters
• Ledenpas: door pachters contructie vrijval reserve ledenpas saldo
• Trainersgelden - ideale indeling gevonden resulteert in meer uren (2018 – pilot verlengde zomer trainingscyclus)
• Ondanks verlies, cash saldo per eind september 2019 (195k euro) nagenoeg gelijk aan 2018 (196k euro)

o komt door lage investeringen vs afschrijvingen (non-cash impact) 

-7.646 

-23.100-22.500

-5.000

-5.000

-6.000
+4.500

+5.900

+5.000

 -40.000

 -35.000

 -30.000

 -25.000

 -20.000

 -15.000

 -10.000

 -5.000

 -

Resultaat 17/18 Incidentele kosten
18/19

BTW nadeel Baanhuur Kosten events Sponsoring Ledenpas Trainersgelden Resultaat Sep 18/19
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7 - EIND RESULTAAT (15 MND): OCT 2018 – DEC 2019 – JAARTOTAAL 38.5K VERLIES
Q4 - extra impact door verlengd boekjaar effect – 2 maal 4de kwartaal – gedeeltelijke compensatie van 10k door BOSA  

• Q4 2019 impact: 
o Opbrengsten bestaan uit ½ winter training (33k), najaarscompetitie (3k), Club van 100 (2k)
o Ondanks minder activteiten – alle overige (vaste) kosten gaan door (lonen, afschrijvingen, energie, gas, etc)

• BOSA: subsidie 20% voor onderhoud park & materialen mbt 2019 kosten
• Cash saldo 143K per jaareinde (196K vorig jaar) – negatief beinvloed door:

o Verlies boekjaar
o Ontvangst grootste deel wintertraining Q4 omzet vond plaats in Q1 2020
o Binnenbaan huur winter vooruit betaald in Q4 2019 en te ontvangen subsidie BOSA in 2020

• Voor komende jaren weer positief resultaat verwacht 17
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BTW nadeel Baanhuur Kosten events Q4 impact Sponsoring Ledenpas Trainersgelden BOSA Resultaat Sep 18/19
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9 - HET BESTUUR HEEFT ZICH GECOMMITTEERD AAN EEN AMBITIEUS ACTIEPLAN
Zichtbaar voor iedereen in het clubhuis en met regelmatige updates in communicatie

1) Leden aantrekken / 
behouden

#  leden omhoog tot 850 per 
eind december 2021

Actieve werving op scholen
Promoten tennis als teamsport
Tarieven / fam korting aanbod
Onboarding nieuwe leden
Communicatie verbeteren 

Thema

Doel

Hoe

2) Activiteiten

Voor ieder niveau activiteit en 
aansluiting naar volgende niveau

Beter aanbod voor de jeugd
Menu kaart activiteiten
Nieuwe toernooien ontplooien
Piramide versterken en optimaal 
inrichten - aansluiting voor ieder 
niveau 

3) Park 2.0 – investeer in 
“TENNIS”

Fix the base & verduurzaam / 
moderniseer park

Opknappen park, clubhuis en 
kwaliteit banen (basics)
Start project groepen kids court en 
blaashal
Uitvoeren LED verlichting
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9. Jaarplan 2020

Voorzitter Steven gaat nogmaals in op de brainstorm met leden op 17 september en de presentatie van de plannen van het 

bestuur tijdens de ALV op 15 oktober 2019. Een korte toelichting volgt.

Anne Barendregt vertelt dat in maart een start is gemaakt met werving van jeugdleden via schooltennis. Op 3 scholen zijn 

clinics geven door trainer Edgar ism de buurtsportcoaches. Kinderen die interesse hadden konden zich aanmelden voor de 

jeugdclinic of een proefles. Dit ligt nu ivm de coronacrisis stil en wordt zodra mogelijk weer opgepakt. Jaarlijks 

terugkerende actie. 

Jeugdcompetitie teams waren klaar voor de start, teamgevoel versterken dmv teamshirt en teamtraining. Wordt later 

opgepakt. 

Extra activiteit voor jeugd is het Open Jeugdtoernooi, aangevraagd bij de KNLTB en nu gepland voor eind september. 

(afstemming met KNLTB ivm najaarscompetitie)

Ellen Julius geeft aan dat een menukaart/jaarkalender is gemaakt om aan leden duidelijk te maken welke activiteiten op 

TCB zijn dit clubjaar. Dit komt op de club te staan/hangen en online etc. Concept is klaar, maar on-hold nu. 

Communicatie naar leden is opgepakt met nieuwsbrief, website, ClubApp en social media. Nog wat hulp nodig. 

Onboarding van nieuwe leden: plan uitgewerkt, commissie en activiteiten nog opstarten

Ledenwerving ligt nu stil, maar plannen om zomerlidmaatschap aan te bieden zowel voor jeugd als volwassenen.
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9. Jaarplan 2020

Steven licht toe dat bestuur en technische commissie zich dit jaar verder gaan buigen over de pyramide voor toptennis en 

breedtetennis; met Jolande ten Berg en Joris Bodin borgen we dit structureel in het bestuur. 

Marc Kalf gaat in op de ontwikkelingen op het park. De bankjes voor publiek worden opgeknapt en LED verlichting wordt 

gerealiseerd. (extra ALV 3 december 2019 goedgekeurd) 

Het clubhuis en terras zijn door Danny en Annegien opgefrist, nieuwe kussentjes, verlichting etc waardoor het gezelliger is. 

Er zijn 2 projectgroepen actief om Kidscourt en Blaashal te onderzoeken. 

Brigit vraagt op het mogelijk is als team een bankje te sponsoren. Ivo Willems komt daar later op terug, dit is inderdaad 

mogelijk. 
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10 - BEGROTING – COVID-19 verwachte impact
COVID-19 zal impact hebben op de financien van TCB – afhankelijk van de ontwikkelingen komende maanden

Item Low high Uitleg

1. Gemiste opbrengsten

- Contributie -5k -10k Tussen 25 – 50 leden minimaal

- Trainingen -11k -18k Latere start training plus vaste lasten trainers

- Sponsors -3k -5k Muntstad opgezegd voor dit jaar

2. Besparingen

Energie / groundsman/ tennisballen / overig 
onderhoud

+6k +8k Energie; beperkt gebruik verlichting

3. Compensatie overheid

NOW & TOGN regeling +8k +14k 4k eenmalige uitkering + door omzetverlies recht 
op deel compensatie vast loon

Totale range verwachte impact -5k -11k

• Let op; bovenstaande bedragen zijn verwachtingen, de verdere ontwikkelingen mbt COVID-19 zijn niet 
goed te voorspellen

• Mogelijke upside contributie, indien zich weer nieuwe leden aanmelden komende maanden
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10 - BEGROTING 2020, 2021 & 2022
Pas op de plaats in 2020 door impact COVID-19 – vanaf 2021 weer positieve ontwikkeling resultaat 

24

2020 2021 2022

Baten Contributie 155k 163k 165k

Trainingen 118k* 153k 153k

Overig 40k 49k 50k

Totale baten 313k 365k 368k

Lasten Personeelskosten 98k 128k 128k

Beheervergoeding 
stichting

98k 100k 100k

Overig 117k 118k 111K

Totale lasten 313k 346k 339k

Resultaat +0k +19k +29k

Cash saldo 139k 157k 211k

Door COVID-19 
verwachten we een 
neutraal resultaat voor 
2020.  Volgend jaar weer 
positief resultaat verwacht

Realisatie visie zorgt voor 
stabiliteit; aantrekken en 
behouden leden

Optimale indeling van 
trainingen is gevonden en 
zal leiden tot stabiliteit / 
gegarandeerde inkomsten

“Weerbaarheid” vergroten 
door focus op sponsoring, 
subsidies en Club van 100

• Overige baten: sponsoring, evenementen, competitie bijdragen, club van 100 
• Overige lasten: afschrijvingen, baanhuur wintertennis, wedstrijdtennis, kosten evenementen, verzekerigen, afdracht aan 

KNLTB en overige verenigingskosten – afname kosten o.a. door daling tegemoetkoming pachters
• Cash saldo stijgt in 2021 en 2022 door positief resultaat, en investering kidscourt wordt gefinancierd
• Mbt COVID-19 is de aanname dat de trainingen starten vanaf 1 juni*. Update jeugd vanaf mei, start senioren vraagteken



10 - INKOMSTEN ONTWIKKELING VAN 2020 TOT 2022
Vestevingen van de basis, en extra aandacht op additionele inkomsten

1 - Contributie 155k –> 165k 2 - Training 118k - > 153k 3 – Overig 40k -> 50k 

Facturatie 2019 gebaseerd op 
800 (betalende) leden (160k) –
jeugd 20k, senioren 140k

2020 lager ingestoken ivm 
COVID-19 situatie – nog geen 
zicht op verdere aanmeldingen

Upside verwacht komende 
jaren

Extra focus op nieuwe 
neveninkomsten zoals Club 
van 100, & bedrijfsevents

Verstevigen 
sponsorinkomsten 

‘Overig’ vertegenwoordigde 
vorige jaren 10% vd 
inkomsten , in 2022 14%

Risico zit bij aanbod 
trainers – plotseling 
vertrek Freek als 
voorbeeld

Groeiend aanbod, 
zowel jeugd als 
senioren

In 2020 12/20 vd 
zomer lessen in 
begroting, met de 
aanname 
voorzichtige start in 
mei jeugd, gevolgd 
later door senioren

Tarieven voor 
training blijven gelijk
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10 - VERWACHTE INVESTERINGEN 2020, 2021 & 2022
Nodig voor basis kwaliteit park (waterleiding, bankjes) en verwezelijken visie (LED, Kidscourt)

• Basis investeringen 
o Eigen waterleiding / riool noodzakelijk door eenzijdig besluit Bospark
o Alle bankjes in het park moeten vervangen worden (schade oplopen in 2019)

• Visie:
o LED en Kidscourt staan hoog in het vaandel vd leden, en zijn opgenomen in visie van bestuur
o Blaashal project groep werkt aan de business case, wordt geagendeerd nadat business case klaar is 26

2020
• LED lampen
• Bankjes park restauratie
• Waterleiding / riool

2021 • Kids court (conditioneel)
• Onderhoud / verbeteringen clubhuis 

2022 • Reserve voor onderhoud banen
• Blaashal (optioneel)
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27

10. Begroting 2020

Chris Baas licht de begroting toe incl. de impact van de coronacrisis op contributie- en trainingsinkomsten. TCB maakt van 

veel subsidie en overheidsregelingen gebruik, waardoor het verlies aan inkomsten te overzien is en voor 2020 een ‘nul’ 

resultaat wordt verwacht.

Geopperd wordt extra trainingen in te plannen in de zomervakantie, omdat we toch het land niet uit kunnen. Chris geeft 

aan dat de trainers aan een planning hiervoor werken.

Hoe gaat het met Danny & Annegien nu het clubhuis gesloten is? Danny is aanwezig en geeft aan dat het goed met ze 

gaat. Er zijn geen inkomsten, en ze komen niet in aanmerking voor regelingen van de overheid. Maar ook nog weinig 

kosten. Ze zijn er klaar voor om te starten. 

Een grote kostenpost in de begroting 2020 is de aanleg van een waterleiding. Steven en Marc lichten het besluit hierover 

toe (slide 28). Het bestuur stond met de rug tegen de muur door de opstelling van de eigenaar van het Bospark. Het 

bestuur had dit punt in de ALV op 28 maart willen toelichten, maar dat was helaas niet mogelijk. Bestuur heeft 

verantwoordelijkheid genomen en besluit genomen te investeren in de eigen watervoorziening, passend bij een duurzame 

club. Daarmee ook direct glasvezel voor snel internet, wat nodig is voor de aansturing van de LED-verlichting. Jaarlijkse 

hoge kosten van de huidige watervoorziening via Bospark vervallen. 

De aanwezigen complimenteren het bestuur met deze aanpak, een prima besluit, goed en zorgvuldig te werk gegaan. 



10 – WATERVOORZIENING EN RIOLERING: STAND VAN ZAKEN
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Historisch perspectief:
• Eigen water pomp, maar kwalitatief onder de maat
• 2012: doorlevering vanuit Bospark (iom toenmalige beheerder)

Vanaf 2017: Onredelijk forse verhoging van water prijs + heffingen doorberekend, onder bedreiging van 
afsluiting

• Juni 2019: formele aanzegging van Bospark dat watervoorziening en riool wordt afgesloten per 1 januari 2020

Acties bestuur:
• Overleg met Bospark (eigenaar Dhr. van Vlaanderen)
• Advies jurist KNLTB
• Overleg met Gemeente en Vitens
• Advies advocaat Nysingh
• Informeel overleg met leden van bestuur Stichting en Kascommissie

Conclusies: 
1. Geen ruimte voor nieuwe leveringsafspraken met Bospark; uitstel tot max 1 april 2020.
2. TC Bilthoven is zelf verantwoordelijk voor aanleg

Beloop
• Offertes aangevraagd
• Besluit in ALV niet af kunnen wachten (COVID crisis), derhalve bestuursbesluit : start werkzaamheden
• Juni 2020: park volledig zelfvoorzienend (water/riool/glasvezel internet)



10 - OPZET FINANCIERING INVESTERINGEN 2020, 2021 & 2022 

• Lening borgstelling via SWS – tot 75k* geen verdere borgstelling nodig van gemeente de Bilt
• LED; naast de lening en BOSA, krijgen we van leverancier 5K sponsoring (= 100% LED gefinancierd)
• BOSA; 35% BOSA (vanaf 2020 30%) voor duurzame investeringen, 20% voor niet duurzame investeringen

• De stichting maakt aanspraak op ongeveer 10k per jaar BOSA voor bouw, het onderhoud en beheer park
• Club van 100 

o In 2019 hebben 12 leden zich aangemeld – totale opbrengst in 5 jaar – 7.750 euro
o Investering Kidscourt staat voor 21/22 op de planning en wordt gefinancieerd door Club van 100 / sponsors. We 

verwachten hier in 2021 een momemtum voor te creeeren, nadat de rust ivm met COVID-19 is teruggekeerd
o Kidscourt is conditioneel aan de hoogte van inleg leden / sponsoren 

• De lening die is verstrekt ter financiering van het clubhuis in 2009, loopt af per 1 oktober 2020. Het vervallen van  
deze jaarlijkse aflossing bedraagt 10k en geeft ook ruimte.

Investering Jaar Bedrag BOSA Lening Jaarlijkse 
last

Eenmalige 
last

Hoe betalen 
lening

Cash 
neutraal

LED lampen 2020 78k 27k 45k 9k 0k Besparing energie Ja

Kidscourt 21/22 45k 9k 36k Club van 100 Ja

Waterleiding 2020 50k 10k 40k Kas Nee

Bankjes park 2020 12k 2k 10k Kas Nee

Totaal 185k 48k 45k* 9k 86k
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▪ Sponsoren steunen/helpen

▪ Sponsors in de schijnwerpers 

via site/app/facebook

▪ Sponsorvouchers voor leden (test)

▪ Jaarlijkse Sponsor BBQ

10 - OPZET FINANCIERING INVESTERINGEN 2020, 2021 & 2022

SPONSORING



SPONSORING: ACQUISITIE GERICHT OP LANGE-TERMIJN RELATIE/PARTNERSHIP
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Ledenlijst 

Sponsor

jachtlijst



SPONSORING DOOR TEAMS: ADOPTEER EEN BANK
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Aanbod binnenkort in je mailbox



10 – BEGROTING & CONTRIBUTIE TER GOEDKEURING ALV

1. Begroting 2020 zoals gepresenteerd

2.  Contributie voorstel 2020 ongewijzend tov 2019

Senior lidmaatschap € 242,50
Studerende senioren € 149,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 148,00
Junioren 9 t/m 12 jaar € 127,50
Junioren 5 t/m 8 jaar €  50,00 
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10. Begroting 2020

Voorzitter Steven vraagt de vergadering om goedkeuring op de begroting 2020 en de vaststelling van de contributie 

2020.

De vergadering gaat akkoord. Voorzitter bedankt iedereen voor het vertrouwen. 



AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BILTHOVEN 2 MEI 2020 

1. Opening

2. Vaststellen Agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Corona en tennis

5. Goedkeuren notulen ALV 15 oktober 2019

6. Algemeen overzicht 2019

7. Financieel verslag 2019

8. Verslag kascommissie en decharge bestuur 2019

9. Jaarplan 2020

10. Begroting 2020 en verwachte investeringen 2021 

11. Opbouw bestuur vereniging inclusief benoemen 
van bestuursleden 2020

12. Vaststelling commissies en functionarissen 2020 
inclusief vacatures 

13. Rondvraag

14. Sluiting
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BILTHOVEN 2 mei 2020
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11. Opbouw bestuur en benoeming bestuursleden

De voorzitter gaat in op de vacature in het bestuur die ontstond na de ALV op 15 oktober, toen Willem Jacob Netto 

afscheid nam van het bestuur en benoemd werd tot erelid. Steven is blij dat Jolande ten Berg bereid is de werkzaamheden 

van WJ op het gebied van wedstrijdtennis over te nemen, daarbij aangevuld met Joris Bodin voor de zondag/selectie en 

open toernooi. Anne blijft verantwoordelijk voor alle omtrent jeugd. Voorzitter Steven neemt zelf de HR taken mbt trainers 

op zich. Communicatie en ledenwerving ligt bij Ellen Julius. Ledenadministratie was al overgedragen aan Chris Baas en 

Maxim Visser. Afhangbord is ondergebracht bij parkzaken (Marc Kalf). 

12. Vaststelling commissies en functionarissen

De club kan niet zonder vrijwilligers. Voor een aantal commissies zijn nog vacatures. Een oproep aan alle leden om zich 

waar mogelijk te melden en te helpen. 

De park & gebouwen commissie heeft 2 vacatures. Erelid Ton Kessels was al gestopt en ook Lex Schepens neemt afscheid. 

Lex Schepens wordt bedankt voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren en wordt door het bestuur benoemd tot Lid van 

Verdienste. Vanaf morgen hangt een bord met Ereleden en Leden van Verdienste in het clubhuis. Een belofte die het bestuur 

in 1975 al deed ☺

Willem Jacob Netto houdt een mooie toespraak ‘Hulde aan Lex’. Lex was de stille kracht op de achtergrond, maar liet zich 

ook regelmatig zien. Hij heeft veel betekend voor tennissers van TCB in alle leeftijdsgroepen, met clinics, openingstoernooi, 

je ziet hem altijd. De laatste jaren hield Lex zich vooral bezig met baanonderhoud. Ook had hij een actieve rol in de 

aanschaf van de LEDverlichting. Alle aanwezigen feliciteren Lex en vinden deze onderscheiding verdiend. Op een ander 

moment zal het bestuur Lex persoonlijk feliciteren. 



11 - EEN BREDE VERTEGENWOORDIGING IN BESTUUR EN SUBCOMMISSIES 

VOORZITTER:

ALGEMENE ZAKEN

TRAINERS / HR

Marc Kalf

VICE-VOORZITTER

PARK & BEHEER
BOS ONDERHOUD

Ellen Julius

SECRETARIS:

PR & COMMUNICATIE
LEDENWERVING

Anne 
Barendregt

JEUGDZAKEN:

TRAINING
COMPETITIE
OVERIGE ZAKEN

Ivo Willems

COMMERCIE:

SPONSORING
BEDRIJFS-
ACTIVITEITEN
SUBSIDIES

Jolande ten 
Berg

TECHNISCHE ZAKEN:

WEDSTRIJDTENNIS
KNLTB
CIOMPETITIE

Chris Baas

PENNINGMEESTER:

FINANCIEN 
FACTURATIE 
LEDENADMINISTRATIE

Steven 
Chamuleau

met als doel meer betrokkenheid & capaciteit om zaken voor elkaar te krijgen

WEDSTRIJDTENNIS
OPEN TOERNOOI 
DISTRICTSCOMPETITIE

PARK & GEBOUW
BOSPLOEG

JEUGDCOMMISSIE SPONSORCOMMISSIE 
CLUB-
KAMPIOENSCHAPPEN

KASCOMMISSIECOMMUNICATIE
ONBOARDING
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12 – SUBCOMMISSIES & PROJECTTEAMS 2020 

• Ellen Julius
• Meike Koster
• Annegien 

Hanemaaijer
• Vacature 1x

communicatie
/website

• Vacature 1x social 
media

Enorm veel betrokkenheid en inzet door vrijwilligers – met nog enkele vacatures....

Communicatie 
commissie

• Ellen Julius 
• Jur Stelder
• Maarten Oosterhoff
• Maxim Visser 

(ledenadmin)
• Danny & Annegien 

(club/clubhuis)
• Trainer
• Lid jeugdcommissie

Trainer ?

Jeugdcommis
sie ?

Onboarding 
commissie

• Ivo Willems
• Henriëtte de Jong
• Eric Hooftman

Ivo Willems 

Sponsor 
commissie

• Jolande ten Berg
• Tomas Tallart Fabré
• Joris Bodin
• Joris Rump
• Wouter en Annick 

Verhaar
• Wesley Nieuwendijk
• Tom Schulz

• Timo Vromen

Open Toernooi 
commissie

• Jolande ten Berg
• Arjan van den End
• Joris Bodin

Wedstrijdtennis 
commissie

• Marc Kalf
• Hans Weerstra
• Andreas de With
• Eric Hooftman
• Folker van veen
• Fred van der Weide
• Huib Larsen
• Jeroen Belt
• Kim Bemelmans
• Luc Maas
• Maarten Oosterhof
• Mark Voermans
• Martin 

Eijgenhuisen
• Benedikte Richert 

Meijer
• Menno Kijkuit

Bos commissie

• Ivo Willems
• Brigit Janssen
• Caroline Juten
• Benedikte Richert-

Meijer
• Wilbert Renkema
• Paul Swaak

Clubkampioen
-schappen 
commissie

• Anne Barendregt
• Caroline Juten
• Sophie Gerritsen
• Mique Lasance
• Mark Voermans 
• Vacature 2x (Open 

Jeugd Toernooi)
• Vacature 1x (Jeugd 

Club Kampioens-
chappen)

Jeugd 
commissie

• Marc Kalf
• Vacature 2x

Park & 
gebouwen 
commissie

• Jolande ten Berg
• Saskia Leijten
• Marike Kalf

Districts-
competitie 
commissie

• Chris Baas
• Jeroen Belt
• Willem Jansonius

Kas commissie 

• Marc Kalf
• Anne Barendregt
• Mark Voermans 

Kidscourt 
projectgroep

• Chris Baas
• Luc Maas
• Mark Maters
• Arjan van den End

Blaashal 
projectgroep
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• Chris Baas
• Maxim Visser

Leden 
administratie
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Ron Keur



Lex Schepens benoemd tot Lid van Verdienste
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De stille kracht achter het mooiste park van Nederland
Meestal op de achtergrond maar niet altijd

Lex Schepens
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BILTHOVEN 2 MEI 2020 

1. Opening

2. Vaststellen Agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken

4. Corona en tennis

5. Goedkeuren notulen ALV 15 oktober 2019

6. Algemeen overzicht 2019

7. Financieel verslag 2019

8. Verslag kascommissie en decharge bestuur 2019

9. Jaarplan 2020

10. Begroting 2020 en verwachte investeringen 2021 

11. Opbouw bestuur vereniging inclusief benoemen 
van bestuursleden 2020

12. Vaststelling commissies en functionarissen 2020 
inclusief vacatures 

13. Rondvraag

14. Sluiting
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BILTHOVEN 2 mei 2020
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13. Rondvraag

De voorzitter vraagt aanwezigen hun eventuele vragen via de chat te stellen. 

Mique Lasance: Het afhangen in de ClubApp werkt niet goed. Komt dat omdat ik inlog met mijn eigen account? Moet ik met 

die van mijn zoon inloggen? Ja, dat klopt. Het is nu ingesteld voor junioren. 

Zodra tennis voor volwassenen mogelijk is zal het baan reserveren ook via de ClubApp of website gaan. 

14. Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en het prettige verloop van deze online ALV. De aanwezigen 

bedanken het bestuur voor de professionele aanpak en heldere communicatie van deze ALV. 

Om 17. 50 uur sluit de voorzitter de vergadering. 



PRESENTIELIJST ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BILTHOVEN 2 mei 2020
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Steven Chamuleau (voorzitter)

Marc Kalf (vice-voorzitter)

Ellen Julius (secretaris)

Chris Baas (penningmeester)

Anne Barendregt (bestuurslid jeugd)

Ivo Willems (bestuurslid Sponsoring)

Jolande van der Meer (Kand. bestuurslid wedstrijdtennis)

Willem Wattez

Anneke Wattez

Anneke Schreuder

Brigit Jansen

Emmi Nelissen

Erik Koning

Gert-Jan Sikking

Huib Larsen

Jeroen Belt

Maarten Oosterhof

Mark en Claudia ???

Martijn van Opstal

Maaike van Opstal

Mique Lasance Ron Keur

Nico Verhaar Tosca

Paul Swaak Caroline Juten  

Rob Perdon

Willem Jansonius

Willem Jacob Netto

Yanik Maarsen

Jurgen van den Nieuwenhuizen

Jarise Kasken

Suzanne van Dommelen

Susan Diepstraten

Annelies Doornbos

Mark Voermans

Thomas Fallart Fabre

Marike Kalf

Wilbert Vos

Mark Maters

Peter Meijer

Bernadette Meijer

Danny Egter


