
 

Verslag Algemene Ledenvergadering TV Naarden d.d. 25 januari  2017 

Locatie: clubhuis TV Naarden, Amersfoortsestraatweg, Naarden 

 

Aanwezig: Willem van den Berg, Wouter van den Berg, Bert van Berkel, Henny Beuker, Rob Boogaard, Ronald Boshuyzen, Els Buter, Joop Clijnck, Mariska 

Croon, Nicole Derksen, P. Doeven, Barbara Douwes Dekker, Wim van Es, Elselien Eijsvogel, André van Geffen, Theo Gorter, Mariëtte van Hall, Heiny van den 

Ham, Linda en Ron van der Heijde, Mark Hollestelle, Ab de Jager, Jeroen van der Kletersteeg, Jan en Sjoukje van Kooten, Monique van der Linden, Hans van 

der Meerendonk, Leo Melchers, Ronald Migchelsen, Paul Moreu, Ingrid Morrema, Myra Noll-van der Kletersteeg, Diana Otten, Jan van der Pluijm, Rob en 

Marijke Pronk, Ankie van der Riet, Rob Roorda, Rob Röschlau, Inge Ruim, Ko en Thea Ruiters, Gerrit Ruys, Hans en Karin Schouw, Anne Schwarz, Rob 

Snijders, Maria Vlaar, Jaap van Vliet, Ingeborg Vonk, Maarten de Vries, Carlo van der Werf, Antoinet en Olav Westerink, Evelien Westland, Jan Wevers, 

Lonneke van Wijk. 

Jan van der Veer (voorzitter), Willem van Bommel (penningmeester), Gerda Visser (secretaris), Bert Koopmanschap (bestuurslid), Jaap Willem Kuit 

(bestuurslid), Frank van der Gun (bestuurslid), Steven Kerstel (bestuurslid) 

Afmeldingen:  

Jan van Rhee, Marc van Grinsven, Annette van Grinsven, Alie Zeeman, Yvette Carmaux, Fien en Jan Kruijdenberg, Tanja Lensen, Hanne Veldman, Tobias 

Boog, Lidy Attema, Eveline van Druten, Desirée Broeders, Theodoor van Breevoort, Hillie Hepp-Bouwman, Dick en Margé van Rinkhuyzen, Janny en Cor 

Wals, Cees Koedijk, André Lucas, Simon Dekker, Dick Roos, Evelien Bongers, Jaap Keizer, Jeroen Schrijnemakers, Luc en Anita van Steenvoorden, Patrice 

Pelser, Loes Annema, Yvonne Moreu, Ap Koopman, Ed en Jeanette Boshuyzen, Lily Weijer, Pieter Schaap, Gijs van der Linden, Wil Groenveld, Walter 

Hendriks, Peter Blank, Frank Klaassen, Frits Mouris 

 

1. Opening 

Jan opent de vergadering en heet alle leden van harte welkom. Omdat we niet helemaal zeker zijn van het quorum, sluit Jan de vergadering en 

heropent hij de vergadering en beginnen we echt. 

 



2. Mededelingen 

Jan en … de Wit zijn dit jaar 50 jaar lid. 

 

3. Ingekomen stukken 

31 mails m.b.t. afmelding voor deze vergadering. Er waren ook een aantal mondelinge afzeggingen. 

 

Mail van Ap Koopman waarin de teleurstelling wordt gemeld over de bespeelbaarheid van de all weather banen in de winter en de beperkte 

communicatie over de bespeelbaarheid waardoor men voor niets naar de vereniging komt. 

Reactie Jan: Er zijn enquêtes geweest over de soort nieuwe banen. Voorkeur bij de meerderheid van de leden was voor gravelbanen en het bestuur 

heeft geluisterd naar de meerderheid. Gravelplus is de beste met regen en winter. In principe staat de bespeelbaarheid op de site. De communicatie 

over de bespeelbaarheid zal nog beter in de gaten worden gehouden door het bestuur. 

 

4. Notulen ALV 2016 en benoeming controlecommissie 

Wim en Diana hebben meegekeken en de opmerkingen zijn overgenomen. Omdat er verder geen opmerkingen zijn, worden de notulen 

goedgekeurd. Diana en Wim worden hartelijk bedankt voor het meelezen en krijgen een flesje wijn. 

Nieuwe meelezers: Rob Snijders en Frank van der Gun. 

 

5. Terugblik 2016 en vooruitblik 2017 

Aan de hand van stakeholders wordt er door de voorzitter teruggekeken op 2016. 

Controle: door gemeente, brandweer en milieu. 

Sportverengingen: over mogelijke samenwerking, ook in samenspraak met de gemeente. Met de komst van Gooise Meren is hier de klad in 

gekomen. 

Sponsorcommissie: we hebben nog steeds voldoende sponsoren, maar het kan altijd beter. Dit jaar is de businessclub opgericht. 

KNLTB: over de banen, verlichting, ledenbehoud. 

Trainers, groundsman, bar: overeenkomsten bekijken op kwaliteit en wettelijke regelingen. Twee nieuwe trainers: Theo Gorter en Sebas van 

Heusden en na het vertrek van Johan is Ingeborg Vonk aangenomen. 

Buren: regelmatig gesprekken met Zon & Wind, bijvoorbeeld over het gebruik van baan 11. 

Buren: met bewoners over budget voor het onderhoud van de bossage rondom de tennisclub. Eén maal per jaar gesprek met de bewoners. Gaat 

naar alle tevredenheid. 

Leden: senioren & jeugd: veel evenementen georganiseerd. Open Toernooien waren zeer succesvol. 

 



Vraag: neemt het aantal leden af?  

Op dit moment is het aantal leden redelijk constant op 1050 leden. Wachtlijst senioren is verdwenen. Voor de jeugd is er nog een wachtlijstje. We 

houden vooralsnog vast aan een verdeling 2/3 senioren en 1/3 jeugd. Echter, we moeten er rekening mee houden dat ook bij TVN het ledenaantal 

kan afnemen. 

Redenen van vertrek: andere sporten, tennissen kan ook buiten een vereniging, verhuizing, studeren. 

 

Vooruitblik vrijwilligers 2017 (Bert Koopmanschap) 

TVN heeft nog steeds veel commissies, maar we merken ook dat mensen de voorkeur geven aan het helpen bij evenementen in plaats van vast lid 

zijn van een commissie. Commissies houden hier inmiddels ook rekening mee. 

Vorig jaar gestart met het samenstellen van draaiboeken en in 2017 willen we deze vervolmaken. Daarnaast willen we meer gebruik maken van 

elkaar tijdens evenementen. Vrijwilligers worden altijd bedankt op de jaarlijkse vrijwilligersdag en ieder jaar wordt een commissie uitgenodigd voor 

een dagje tennis in Rosmalen. 

Sponsorcommissie: Extra inkomsten komen voort uit de opbrengst van winddoeken en reclameborden. Commissies kunnen een aanvraag doen voor 

sponsorgelden. Uitganspunt bij de commissies is dat zij budget neutraal opereren. 

Businessclub: leuke start met goede ideeën en er ontstaan al linkjes met elkaar. Wordt onder de sponsorcommissie gehangen en volgend jaar met 

nieuwe ideeën voortgezet. 

 

Vraag: Voor welke onderwerp is het het lastigst om vrijwilligers te vinden? 

De Evenementencommissie is redelijk dun bezaaid qua vaste leden. En openers en sluiters zijn ook nog altijd welkom. 

 

Vooruitblik Senioren 2017 (Frank van der Gun) 

Competitiebeleid aangescherpt en verduidelijkt naar de aanvoerders van de teams. Het staat ook op de site en komend seizoen krijgen de 

aanvoerders van de competitieteam het beleid ook uitgereikt. 

Vrijdagavondcompetitie loopt helemaal vol: veel teams moeten teleurstellen. In het competitiebeleid staat ook op welke basis teams worden 

samengesteld. 

Donderdagavond vooralsnog 2 teams, proef van de KNLTB, voor spelers met rating 8 en 9 

Onderzoek trainingsaanbod: wat kan er nog meer dan alleen een wekelijkse training gedurende het hele seizoen? 

Samenwerking Zon & Wind. 

 

Vooruitblik Jeugd 2017 (Jaap Willem Kuit) 

Jeugdbeleidsplan verder tot uitvoer brengen o.a. door middel van het jeugdselectieplan, vooralsnog voor 20 tot 24 jeugdleden, gescout door de 



trainers. 

Uitbreiding jeugdactiviteiten, i.s.m. jeugdbestuur en jeugdcommissie met ev. actieve ouders 

 

Vooruitblik Communicatie en ICT 2017 (Steven Kerstel) 

Beide commissie werken nauw samen. Veel overgedragen door Luc Steenvoorden waarvoor de vergadering van harte applaudisseert. ICT zou wel 

wat eenvoudiger en dynamischer mogen. Jeugd werkt bijvoorbeeld vooral met hun mobiel en niet via een website, daar moeten we meer op 

inspelen. Na 7 jaar geeft Bert van Berkel de communicatiestok door aan Annette van Grinsven. 

Volgende winter willen we graag een app hebben. Het bestuur is op zoek naar leden die het leuk vinden om mee te denken om de keuze te gaan 

bepalen. Die mensen kunnen zich aanmelden bij Steven. 

 

Vooruitzicht Tennispark 2017 (Willem van Bommel) 

Het klussenteam in ere hersteld en deze houdt goed in de gaten wat er allemaal moet gebeuren rond het tennispark. 

Er is een aantal mensen dat bezig is met het interieur van het clubhuis. 

Er wordt nagedacht over zonnepanelen op het dak van het clubhuis, maar deze zullen niet eerder geplaatst worden dan 2018 

Aanvraag voor subsidie LED verlichting bij het Rijk en dan hopelijk in maart de verlichting van de banen 4-9 aanpassen. 

En los van dit alles moeten we ook goed nadenken over het clubhuis over 20 jaar. 

 

6. Financieel jaarverslag 

Het financieel verslag is geplaatst op de site. In dit verslag van de ALV wordt er daarom verder niets over gemeld. 

De balans is positief afgesloten. In het financieel verslag kan iedereen zien wat TVN met het geld heeft gedaan. 

We zien wel een stijgend aantal mensen dat de bardienst afkoopt. 

Het onderhoud van de banen is nu noodzakelijk na de afgelopen vorstperiodes. Daar wordt nu extra geld voor gereserveerd. 

 

7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie 

De kascommissie heeft alles doorgenomen met Willem: Els Buter en Evelien Westland.  

Evelien doet het woord: alles is doorgenomen en steekproefsgewijs zijn allerlei rekeningen gecontroleerd. Willem is niet op een foutje te betrappen. 

De kascommissie stelt voor om het bestuur te dechargeren. Dit advies wordt door de vergadering opgevolgd waarmee het bestuur is 

gedechargeerd.  

Nieuwe kascommissie: Kees Koedijk neemt de plek van Evelien in. Het nieuwe reservelid, dat volgend jaar bij de ALV instroomt, is Maarten de Vries. 

Els en Evelien worden bedankt voor hun werk in de kascommissie. 

 



8. Vaststellen contributie en andere tarieven 2017 

Contributie blijft hetzelfde. Het enige dat verandert is de competitiebijdrage voor de jeugd: van 12,50 naar 15,00. 

 

Vraag: kan de training voor de senioren ook naar 60 minuten i.p.v. 50 minuten?  

Er is ooit voor gekozen om 4 rondes les te kunnen geven i.v.m. de verlichting die op tijd uit moet. De verlichting gaan om 22.30 uit, er zal gekeken 

worden of dit ook om 23.00 kan. Het kunnen verlengen van de training is ook afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor de training. 

 

Vraag: training van kinderen: opgegeven voor groep met 8 kinderen, dat werden er 7, en toen moest er meer worden betaald. 

In de lesvoorwaarden voor komend jaar is daar een aantekening over gemaakt om dit soort onduidelijkheden te voorkomen. 

 

9. Vaststellen begroting 2017 

Grootste verandering: aan de nieuwe selectiejeugd is sponsoring toegewezen. 

Omdat er geen vragen zijn, wordt de begroting onder luid applaus vastgesteld. 

 

10. Uitreiking Coupe Hermanides 

Het is het bestuur een groot genoegen om de Coupe Hermanides uit te reiken aan Carlo van der Werf voor het organiseren van de toss avonden. 

Onder luid applaus wordt de Coupe aan Carlo overhandigd 

 

11. Mutaties commissie voorzitters 

Rob Burgers neemt afscheid van de commissie clubkampioenschappen. Liesbeth Rutgers blijft voorzitter. 

Bert van Berkel heeft 7 jaar de communicatiecommissie voorgezeten en krijgt als dank applaus en een bon. 

Carlo Groot neemt na 13 jaar afscheid als voorzitter van de Open Toernooi commissie en Nicole Derksen neemt het over. 

Het bestuur zal er voor zorgen dat de niet aanwezige Rob en Carlo ook hun bon krijgen. 

 

Er zijn signalen dat er vrijwilligers niet zijn bedankt in het verleden. Dat is niet de bedoeling van het bestuur. Hiervoor hebben de informatie nodig 

van de commissies. Voortaan willen we deze leden graag op de vrijwilligersdag bedanken. Een aantal namen wordt nu genoemd: Luc Steenvoorden, 

Elselien Eijsvogel, Rob Roorda, Pieter Plaisier, Olav en Antoinet Westerink, Ron en Klaas van der Heijde. Voor allen klinkt een luid applaus. 

 

12. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Frank van der Gun, bestuurslid senioren, verlaat het bestuur. Jan speecht: we hebben even aan elkaar moeten wennen, maar hartelijk dank voor de 

prettige samenwerking. De vergadering stemt in met de verkiezing van Jaap van Vliet als bestuurslid senioren. 



 

Jan zwaait zich zelf af met een korte speech: bijzondere eer om voorzitter te hebben mogen zijn. Het was in den beginne een uitdaging, maar het is 

gelukt. Belangrijkste is dat Jan er een goed gevoel aan over heeft gehouden en hij heeft graag wat teruggedaan voor de club. Hij wil graag op een 

andere manier een steentje blijven bijdragen. Het werken met vrijwilligers moet je leren, maar uiteindelijk kijkt hij er met een goed gevoel op terug. 

Speciaal woord van dank aan Willem, maar ook voor Richard, Olav, Ron en Klaas. TVN is een ideale vereniging om met kinderen lid te worden en dat 

is mede te danken aan de vrijwilligers. 

Jan dankt zijn medebestuursleden en doet een oproep dat ook de ouderen onder de leden leuk moeten kunnen blijven tennissen. 

De vergadering stemt in met de verkiezing van Jeroen van der Kletersteeg tot voorzitter van de vereniging. 

Jaap Willem dankt namens het bestuur en de vereniging beide vertrekkende bestuursleden.  

 

Jeroen stelt zichzelf voor aan de leden. Zelf al lid geworden van de sponsorcommissie en ook zijn vrouw Myra doet allerlei zaken voor de vereniging. 

Besturen is hem niet vreemd, hij is jaren voorzitter geweest van een ijshockeyvereniging. Jeroen is blij met het feit dat de vereniging zoveel 

vrijwilligers heeft. Hij wil een voorzitter zijn voor iedereen, niet alleen voor de competitiespelers, maar ook voor de recreanten. TVN moet een 

vereniging blijven en zijn voor iedereen. Jan krijgt een speciaal en persoonlijk dankwoord. 

Hij nodigt de leden uit om kritisch te blijven op het bestuur en hem te bellen/mailen als iets je niet bevalt. 

Ook Jaap stelt zichzelf voor aan de leden. Heeft ook bestuurlijke ervaring, o.a. bij de ontmanteling van de omnisportvereniging Keizer Otto. Wil ook 

graag zijn bijdrage leveren aan de vereniging. 

 

Opmerking uit de vergadering: er zitten wel weinig vrouwen in het bestuur, in dat opzicht is het bestuur geen afspiegeling van de vereniging. 

 

13. Rondvraag 

Rob Pronk miste de slag van de hamer bij het vaststellen van bepaalde onderwerpen. 

Wim van Es: Is de LED verlichting vervelend om in te kijken? 

Antwoord: LED heeft een nauwere bundel en is dus iets geconcentreerder licht. Iedere bal die in de bundel komt, ben je even kwijt qua zicht. 

Wim van Es: wat kost een winddoek?  

600 tot 800 euro per jaar. Willem stuurt hem een offerte. 

 

14. Sluiting 

Jeroen sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid. En Jan hamert hard af! 

 


