
Verslag Algemene Ledenvergadering TV Naarden Woensdag 31 januari 2018, 20.00 uur Clubhuis 
TV Naarden, Amersfoortsestraatweg 

Aanwezig: Louis Alting Siberg - Henny Beuker – Ans van der Berg - Wim van der Berg – Bert van 
Berkel - Willem van Bommel (penningmeester) – Ronald Boshuyzen - Els Buter – Mariska Croon – 
Marjorie Damen - Theo Dekker - Peter Doeven - Simone Eerenstein – Wim van Es – Annette van 
Grinsven - Mariëtte van Hall – Heiny van der Ham - Linda van der Heijde – Ron van der Heijde - Mark 
Hollestelle – Jaap Keizer - Steven Kerstel (SK - bestuur) – Jeroen van de Kletersteeg (JvdK - voorzitter) – 
Cees Koedijk - Bert Koopmanschap (BK - bestuur) – Jan van Kooten – Sjoukje van Kooten - Jaap Willem 
Kuit (JWK - bestuur) – Corinne Lemans – Gijn van der Linden – Aggie Linssen - Hans van der 
Meerendonk - Paul Moreu – Myra Noll – Marijke Pronk – Jan Pronk - Rob Roorda - Gerrit Ruys – 
Wilmar Rijnvis - Rob Snijders - Pieter Stolp – Berdien ter Veer - Jan van der Veer -Jaap van Vliet (JvV - 
bestuur) – Gerda Visser (GV - secretaris) – Marian Vlaar – Henk de Vries - Maarten de Vries - Olav 
Westerink – Carlo van der Werf – Evelien Westla - Jan Wevers – Niek Ypenburg-Marc van Grinsven 

Afwezig (met vermelding): Duco Abspoel – Liesbeth van Bakel - Yvette Carmaux – Sofie Duteil - 
Jacques Froonhof – Jeroen Groenendijk - Walter Hendriks - Ab de Jager – Anneke de Jager – Corinne 
Jaspers - Elizabeth Jellema – René ter Laak – Ingrid Lanjouw - Leen van der Linde - Monique van der 
Linden – Yvonne Moreu – Ingrid Morrema - Desiree Munnichs – Jan van der Pluim – Willemijn Reijntjes 
- Dick Roos – Pieter Schaap – Hans Schouw – Edzo Struif – Alie Zeeman – Jakob Zeeman 

1. Opening Algemene Ledenvergadering 

Het aantal aanwezige leden is te klein om deze vergadering te openen en dus opent JvdK een nieuwe 
vergadering en heet hij iedereen van harte welkom. 

2. Mededelingen 

- Afgelopen vrijdag is Geert van der Weijden overleden.  

- Speciale gast vanavond: de nieuwe trainer Henk de Vries. Vanaf 1 april 2018 heeft TVN weer 4 trainers. 
- Annette van Grinsven is vanaf oktober 2017 ad interim secretaris geweest  

- Boerhout is 17 jaar sponsor geweest van onze vereniging. Willem en Jeroen hebben een gesprek gehad 
met Boerhout: hun doelgroep vinden zij meer in Bussum en Huizen. Toen is er ook gesproken met andere 
sportzaken met de vraag wat ze over zouden hebben om sponsor te zijn van TVN. Sportief (bij de AH in 
Naarden) wil meer investeren in de club en de eigenaren (Bob & Esther Brouwer) zijn heel enthousiast. 
Geef vooral aan dat je lid bent van TVN als je in Sportzaak Sportief komt. Maarten de Vries: misschien 
iets doen met de clubkleding, ook op basis van het lustrumjaar?. NB: op de website van Sportief staat dat 
leden van TVN 10% korting krijgen op kleding en 5,- Euro op een nieuwe bespanning. 

3. Ingekomen stukken 

- Oproep tot een rookvrije club (Maarten de Vries): Tot op heden heeft TVN hier niet echt iets aan 
gedaan, maar het bestuur wil hier in 2018 wel beleid op gaan vormen in lijn met de landelijke trend. Het 
bestuur wil hier de leden van TVN bij betrekken en eventueel de andere omliggende sportclubs. Maarten 
is blij met het initiatief dat het bestuur net heeft genomen en motiveert nogmaals zijn redenen waarom hij 
dit graag wil.  

- Drie punten van Walter Hendriks: 



1) Baanbezetting trainers: Walter is van mening dat er te veel op gravelbanen wordt getraind. JvdK: 450 
leden, incl. jeugd, van TVN willen training. We hebben hierin een substantiële groei gezien de afgelopen 
jaren. In combinatie met vrij tennis begint dat soms te wringen. De afspraak is dat 1 baan wordt gebruikt 
per 4 spelers, tenzij er ruimschoots capaciteit over is. Vrij spelende leden moeten wel zicht behouden op 
beschikbare banen via het afhangsysteem. Smash-court is primair voor de training, maar Theo kan alleen 
op gravel training geven, gezien zijn fysieke problemen.  

Marjorie Damen: irritant dat er lessen worden gegeven op andere banen dan de banen die in het 
afhangsysteem bekend zijn als trainingsbaan.  

SK: er zijn problemen geweest met het oude afhangbord, waardoor niet altijd duidelijk was op welke 
banen werd getraind. Met het nieuwe systeem zouden deze problemen verholpen moeten zijn. Trainers 
kunnen zelf in het nieuwe systeem banen verwisselen indien ze op een andere baan les gaan geven. 

 Jan van der Veer: smash-court banen liggen soms leeg en de training wordt dan op gravel gegeven.  

JvdK legt uit dat er met Theo een specifieke afspraak geldt. Verder worden de smash-court banen 
gebruikt.  

Aggie Linssen: waarom wordt er eigenlijk zo’n punt van gemaakt: leden die training hebben, hebben ook 
recht op het gebruik van de gravelbanen.  

JvdK: dit verzoek bereikt ons steeds vaker, er zijn meer leden die op gravel les willen krijgen. Het bestuur 
zal dit voor de zomertrainingen opnieuw overwegen.  

Vraag uit de zaal: moeten we dan niet ophouden met zoveel leden te laten trainen?  

JvdK: we willen de wensen van alle leden graag invullen. Blijkbaar is er veel interesse om te trainen, 
meer dan voorheen. We zoeken altijd naar een gezonde balans. Uit onderzoek blijkt dat trainingen 
resulteren in een gezondere club. Het ledenaantal achten wij gezond, maar er wordt intensiever gesport 
dan andere jaren, dat zien we ook aan het aantal deelnemers aan de voor- en najaarscompetitie.  

Hans van Meerendonk: voorkeuren van mensen kunnen toch niet altijd nagekomen worden?  

JvdK: dat klopt, maar we willen het wel proberen. Afgelopen jaar hebben we 5 mensen niet in kunnen 
delen. Wij proberen alle belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. 

Jan van der Veer: mensen hangen al af voor ze gaan trainen. Daar moeten we elkaar zeker op aanspreken, 
net zoals de gewoonte om bij een dubbel in twee groepen af te hangen zodat er 1,5 uur getennist kan 
worden.  

2) Wat staat er in de statuten over niet-leden die training krijgen bij TVN? Hier staat niets over in de 
statuten of in het HR. Er zijn 1 of 2 personen die geen lid zijn en training krijgen van Theo. Deze afspraak 
is gemaakt met Theo toen hij hier trainer werd. Deze trainingen vinden alleen plaats op uren dat niemand 
anders tennisles wilde hebben en er ruim voldoende baancapaciteit is. Een aantal van deze personen is 
inmiddels lid geworden of wordt binnenkort lid.  

3) Continuïteit van de bar: graag aandacht voor. Olav blijft tot eind maart 2018. Het bestuur heeft in Q4 
2017 getracht een groep vrijwilligers te formeren als barteam, maar daar bleek onvoldoende interesse 
voor te zijn. Als vervolgstap is een vacature opgesteld voor een nieuwe kantinebeheerder. Zie website. 
JvdK roept de vergadering op om kandidaten voor te dragen.  



- Beleid sexuele intimidatie Het bestuur heeft dit toegezonden gekregen vanuit de KNLTB en zal dit 
onderwerp aandacht geven. 

4. Goedkeuring notulen ALV 2017 en benoeming controlecommissie 2018 

Frank van der Gun en Rob Snijders hebben als controlecommissie het verslag van vorig jaar goedgekeurd. 

JvdK: heeft de ALV nog vragen of opmerkingen?  

Het verslag wordt onder applaus en dankzegging aangenomen.  

Controlecommissie 2018: Rob Snijders en Wilmar Rijnvis. 

5. Terugblik 2017 en vooruitblik 2018 

- Nominatie Zwarte Tulp: drie verenigingen genomineerd door de KNLTB. JvdK heeft een lange 
vragenlijst ingevuld. Wat positief opviel bij de KNLTB: gezinsprofiel van TVN, het jaarthema “Gezond 
sporten voor iedereen” (hardloop clinic, yoga-training en mental coaching), het uitnodigen van de 
omliggende verenigingen en tennisverenigingen uit de regio, duurzaamheid, etc. We zijn tweede van 
Nederland geworden! Een prachtige nominatie, maar voor het bestuur blijft de waardering van de eigen 
leden nog belangrijker!  

- Tennispark & Accommodatie  

* Clubhuis: roep vanuit de vereniging om het clubhuis aan te passen, op te frissen. Vloer is oud en 
sommige meubels zijn afgeschreven. Een groep leden heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot 
een verbouwing. Bedrag wordt geschat tussen de 30.000 en 50.000 euro. Grote posten zijn de bar en de 
vloer (bar euro 18-20.000, vloer euro 10-12.000.). Bij een uitgave van 34.000 euro of meer is er 
toestemming van de leden nodig en zal er een ALV bij elkaar worden geroepen. De plannen worden nog 
verder uitgewerkt op verzoek van het bestuur. Een besluit wordt later in het jaar verwacht, meer 
informatie volgt.  

* De bar: er spelen verschillende thema’s: 1. vervanging voor Olav (hij heeft het barbeheer tot ieders 
plezier en tevredenheid vele jaren gedaan); 2. verzoek uit de vereniging om meer vers producten te 
bieden; 3. barcontroles, er wordt getoetst of er niet aan minderjarigen wordt geschonken (twee keer 
misgegaan, door een bezoek van mystery guests, en een keer berispt); 4. bardiensten worden steeds vaker 
en kort van te voren afgezegd.  

* Baanverlichting: door de LED verlichting is de energierekening flink gedaald. Heeft wel gezorgd voor 
overlast bij de buren, vooral bij baan 9. Er is voldoende aandacht aan gegeven en het is opgelost: extra 
groen is aangeplant. Met gemeente in gesprek voor LED verlichting op baan 10 en 11.  

* Eventueel zonnepanelen op het dak: kunnen er ongeveer 70 op en dat levert heel wat op.  

* Baanbezetting voorjaarscompetitie: we hebben te weinig banen om iedereen die zich aangemeld heeft in 
te delen. Met TV De Kuil is de afspraak gemaakt dat er op vrijdagavond en zaterdag voor 
thuiswedstrijden 2 banen beschikbaar zijn, dit is gratis. Ook goed kijken hoe we dat komend seizoen met 
de indeling van de trainingen gaan doen.  

* Omwonenden: binnenkort is er weer een bijeenkomst met de omwonenden.  

* Maatschappelijk belang: het bestuur is van mening dat de vereniging maatschappelijk een belangrijke 



rol vervult. Onze vereniging heeft invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. Wij vinden het belangrijk 
om onze verantwoordelijkheid te dragen en maatschappelijk bij te dragen daar waar de gelegenheid zich 
voordoet en daar waar het aansluit met de belangen van TVN.  

Vooruitblik 2018  

* Andre Weitjens is gevraagd als voorzitter van de 50 jarige lustrumcommissie. Indien je wilt helpen: 
meld je aan bij André of bij het bestuur. 

 * Nieuw jaarthema komt bij de opening van het nieuwe seizoen. Ideeën voor een jaarthema kunnen ook 
ingediend worden bij het bestuur.  

* Nieuwe trainer: Henk de Vries stelt zich zelf voor.  

* Samenwerking met andere sportverenigingen: hier gaan we gewoon mee door. Er lopen ook goede 
gesprekken met Zon & Wind. 

* Evenementenkalender: is gepubliceerd. Alleen de clubkampioenschappen zijn nog niet bevestigd. 

- Senioren (Jaap van Vliet)  

* Competitie: de teamindeling en het aantal deelnemende teams is zowel voor de voor- als 
najaarscompetitie ontzettend puzzelen. De Kuil heeft twee banen beschikbaar gesteld voor TVN om 
thuiswedstrijden daar te spelen en dat is heel fijn. Nog steeds voor zowel de vrijdag als de zaterdag een 
team moeten teleurstellen. Het streven is dat teams die niet ingedeeld kunnen worden in de 
voorjaarscompetitie, in ieder geval ingedeeld worden in de najaarscompetitie, zodat je altijd een keer 
speelt. Komend seizoen 36 teams in competitie. Allemaal compact spelen (3e set tie-break), behalve bij de 
singels. 

 * Nieuwe leden: toss avond  

* Clubkampioenschappen: in tweeën gesplitst. Nog wel op zoek naar nieuwe leden voor deze commissie. 
* Open Naarden Senioren: ook wisseling van de wacht in deze commissie. Omdat de populariteit van het 
Open Toernooi ook enorm groeit, wordt er gezocht naar nieuwe leden voor deze commissie! 

- Jeugd (Jaap Willem Kuit)  

* Ingeborg als nieuwe trainer;  

* Pilot Jeugdselectie: heel succesvol, training aan 17 leden, 2x in de week training, dit wordt voortgezet 
en uitgebreid;  

* Competitieteams worden beter samengesteld en spelen ook in de klasse waarin ze thuishoren;  

* JBC: veel evenementen voor de kinderen;  

* Eerste Middelbare scholieren toernooi in juli 2017 was een groot succes. 

Vooruitblik 2018:  

* Jeugdtoss;  

* Jeugdski toernooi;  

* Middelbare scholieren toernooi;  



* En vele andere activiteiten: zie de website;  

* Verder met de jeugdselectie;  

* Tenniskids blauw voor kinderen vanaf 5 jaar. We starten met een pilot blauw voor kinderen vanaf 5 
jaar. Ook hiervoor verdere informatie op de website. 

- Vrijwilligers & Evenementen (Bert Koopmanschap)  

Altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers, ook voor een avond of een middag! Het zijn er nu 130! 
Terugkijkend op de drie jaar dat Bert zich hiervoor heeft ingezet is dat ook de belangrijkste conclusie: 
alles loopt wel, maar draait veelal op dezelfde leden. Verbinding tussen commissies bleek een lastig punt. 
Heeft wel geleid tot diverse draaiboeken. 

- Communicatie & ICT (Steven Kerstel)  

* Communicatie: veel nieuwsbrieven die goed worden gelezen;  

* ICT: weggegaan bij plan my sport (website is nog een paar dagen te zien). Reden was dat de link met de 
KNLTB werd verbroken vanwege de nieuwe privacywetgeving. Komt nu een nieuw systeem vanuit de 
KNLTB waarmee ook de toernooien vanaf nu gepland worden in toernooi.nl. Afgelopen december live 
gegaan. 

Vooruitblik 2018 ICT:  

* nieuwe website, zo snel mogelijk  

* app: knltb.club, selecteer TVN, bondsnummer invoeren, wachtwoord vergeten, en dan krijg je vanuit de 
bond een link met een nieuw wachtwoord. De app wordt het belangrijkste communicatiemiddel van de 
club. Vraag: verandert de huidige gebruikersnaam en het wachtwoord? Annette: er komt binnenkort een 
uitgebreide toelichting van de nieuwe website en de app. 

6. Financieel jaarverslag 2017 (Willem van Bommel) 

Het verslag staat op de website en wordt toegelicht door Willem.  

Theo Dekker: voorzieningen op de balans: toevoegingen kan ik vinden, maar het is goed om de kosten die 
we uitgeven te benoemen (verlichting, nieuwe banen). Die zijn niet te vinden. Dit idee zal overgenomen 
worden door de penningmeester.  

Theo Dekker: bar resultaten: 5.000,- euro extra opgeleverd. Wel stijging van de barinkopen. Dit lijkt niet 
evenredig te zijn, graag een toelichting.  

WvB: prijsstijging van de inkopen, Schoonmaakmiddelen worden daar ook in opgenomen. Inkopen zijn 
duurder geworden maar vooralsnog niet doorberekend in de verkoopprijzen.  

Vraag: Hebben wij een banksaldo van 70.000 euro?  

WvB:Ja dat klopt. 

7. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie 

De kascommissie (Els Buter en Cees Koedijk) heeft goed gekeken en Willem zelfs op een foutje betrapt 
van € 26,--. Uiteraard is dat hersteld. Kascie: alles was goed behalve dat kleine foutje. Het bestuur wordt 
decharge verleend op het financiële beleid. Els treedt af en Cees zit volgend jaar in Portugal. We zoeken 2 



nieuwe leden voor de kascie. Dit worden Maarten de Vries en Theo Dekker. Niek Ypenburg wordt 
reserve-lid. 

8. Vaststellen contributie en andere tarieven 2018 

Tarief wordt met € 2,50 verhoogd (senioren), jeugd € 2,00. 

 De contributie wordt dus € 182,50 voor senioren en bij automatische incasso € 172,50.  

Het studententarief wordt aangepast naar: € 60,00, de tarieven voor de jeugdtraining verhoogd met € 5,00. 

Blauwe kids: € 90 in de pilotfase per deelnemer, dit is inclusief training. 

9. Vaststellen begroting 2018 

De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering 

10. Uitreiking Coupe Hermanides 

Afgelopen jaar werd de Coupe aan Carlo van der Werf uitgereikt. Het bestuur wijst de Coupe voor 2018 
toe en feliciteert Nico van Verseveld voor zijn toegewijde inzet als ledenadministrateur. Nico heeft ook 
met veel enthousiasme meegewerkt aan de transitie van PMS naar het nieuwe ICT-platform 
KNLTB.CLUB. Nico is niet op de ALV aanwezig i.v.m. verblijf in het buitenland. Het bestuur zal er voor 
zorgen dat zijn naam in de beker wordt gegraveerd en dat de beker in zijn bezit komt. 

11. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Twee leden gaan het bestuur verlaten, Bert Koopmanschap en Gerda Visser. Het bestuur heeft in eerste 
instantie gezocht naar (echte) seniorleden van de vereniging, om de diversiteit in het bestuur te vergroten. 
De reacties waren dat de nieuwe generatie (de iets minder seniorleden) het over moet nemen en 
voortzetten. Het bestuur is verheugd met de komst van de dames Annette van Grinsven (evenementen & 
vrijwilligers) en Simone Eerenstein (secretaris). Er zijn geen bezwaren dus de beide dames worden van 
harte welkom geheten in het bestuur van TVN. Beide dames stellen zichzelf voor. Bert en Gerda worden 
bedankt voor bewezen diensten. 

12. Mutaties commissie voorzitters: 

- Lustrumcommissie: voorzitter André Weitjens.  

- Liesbeth Rutgers stopt als voorzitter clubkampioenschappen. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe 
voorzitter, alsook voor nieuwe leden voor deze commissie.  

- Inge Ruim stopt als voorzitter sponsorcommissie en heeft haar lidmaatschap beëindigd. Er wordt 
gezocht naar een nieuwe voorzitter.  

- Nicole Derksen stopt als voorzitter Naarden Open Toernooi. André Weitjens wordt de nieuwe 
voorzitter.  

- Barbara Douwes Dekker stopt als voorzitter Naarden Open Jeugd. Louis Alting Siberg wordt de nieuwe 
voorzitter. 

13. Rondvraag 

Maarten de Vries: afhangen, kun je dat ook op afstand doen?  



SK: nee, deze functionaliteit gaan we bij TVNaarden niet gebruiken. 

Wim van Es: Ik ben niet tevreden over Olav. Olav heeft gejokt over zijn tennisvaardigheden tijdens een 
CK. Ik werd van de baan gemept met 6-0, 6-0. Het is inmiddels jaren geleden maar het blijft een gevoelig 
puntje voor Wim. Verder is Wim heel erg blij met alle inzet van Olav, Hulde! 

14. Sluiting 

JvdK sluit met een dank aan ieders aanwezigheid en participatie de vergadering. De aanwezige leden 
worden uitgenodigd voor een drankje en een bitterbal! 


