
ALV 2021 vragen & antwoorden  .  versie 28februari2021

Hieronder een overzicht van de ingekomen vragen en het antwoord van het bestuur

onderwerp

Agendapunt rookvrij tennispark: waarom wordt dit niet in stemming gebracht tijdens 

de ALV

Dit zal tijdens de ALV worden toegelicht, onderwerp staat op de agenda. 

Besluitvorming past binnen de verantwoordelijkheid van het bestuur

Toevoegingen op het rondgestuurde jaarverslag: Ik mis in het jaarverslag toelichting 

op de vervanging van toplaag baan 1 t/m 3 en de financiele consequenties. Rob Idink 

heeft 9 februari ingesproken bij de commissievergadering  ipv raadsvergadering.  

Naast Sandra van Schalkwijk is ook John Jongerius helaas overleden in 2020

Vervanging toplaag staat vermeld in het jaarverslag. Financiele consequenties staan 

niet vermeld bij LTVB omdat de toplaag is gefinancieerd door de gemeente en 

stichting blaashal. 

Het was inderdaad de commissievergadering Fysiek Domein waar Rob Idink heeft 

gesproken.  

Terecht is aangegeven dat ook vermeld dient te worden dat  John Jongerius helaas 

overleden is.

Wat is de status van de verhuizing van LTVB?
Dit zal tijdens de ALV worden toegelicht, staat op de agenda. Zie tevens de 

verstuurde memo door het bestuur op 24 febr jl.

Verzoek om een geluidsopname van de ALV op te nemen, een actielijst toe te voegen 

aan de notulen, de ingediende  vragen & antwoorden vooraf delen en melding te 

maken dat het verenigingsjaar start per 1 januari

Het bestuur is voornemens om de vergadering op te nemen (we zullen dit zowel 

vooraf als bij aanvang benoemen).

Een actielijst zal worden toegevoegd aan de notulen.

Een overzicht van de vragen & antwoorden worden vooraf gedeeld met de leden (bij 

deze).

boekjaar = kalenderjaar sinds 2017. Is meerdere malen gemeld en wordt bekend 

geacht bij de leden

Baancapaciteit; de blaashal staat nog steeds op 3 banen totdat deze weer afgebroken 

mag worden. Dit houdt in dat er 3 banen minder beschikbaar zijn om te spelen. 

Daarnaast neemt CTO een groter deel vd banen in beslag doordat ze de lessen ook 

anders moeten invullen, maar waarom moeten wij daar als leden hinder van hebben. 

Ik hoorde bij een andere club dat de trainers hetzelfde aantal banen tot hun 

beschikking hebben zodat er genoeg voor de leden over blijft en zelf hun invulling 

anders moeten doen. CTO betaalt volgens mij ook voor de banen huur, maar nu ook 

denk ik dan niet meer ook al gebruiken ze meer banen. Nu het mooie weer er is, is 

het echt moeilijker om een baan te reserveren en dat vind ik als lid jammer, ik heb 

ook geen training, dus het is soms zoeken naar de beschikbaarheid (behalve op 

zondag, dan is er volop plek.  Ik ben benieuwd hoe het bestuur hier naar kijkt en 

zorgt dat de (werkende dus die overdag niet kunnen) leden ook zoveel mogelijk 

kunnen tennissen.

Het bestuur heeft na elke update van de corona maatregelen overleg over de te 

nemen acties. Wij hebben geprobeerd om de blaashal te laten verwijderen, maar dit is 

helaas tot op heden niet gelukt om dit binnen de kaders van de Coronamaatregelen 

uit te voeren. Wij hebben er in de winter voor gekozen om CTO de lessen op de 

buitenbanen te laten spelen, waarbij voor senioren 2 buitenbanen per les nodig waren 

ivm de aangescherpte maatregelen. De komende weken zullen wij met CTO nieuwe 

afspraken maken over de lessen en beschikbare banen na 1 april, waarbij we zeker 

kijken naar de verdeling tussen lesbanen en vrijspelen.



Waarom is de contributie verhoogd terwijl in deze tijd minder gespeeld kon worden.
De jaarlijkse indexatie voor contributie is in ALV 2019 besloten en hebben we volgens 

afspraak doorgezet

Ik wil graag een financiele vooruitblik zien van het bestuur in samenhang met de 

onzekerheden ivm Corona.

Voor het jaar 2021 hebben we conservatief begroot ivm de onzekerheden door 

Corona. Wij verwijzen naar de financiele cijfers, tabblad begroting 2021.

Vragen over de financiele cijfers:

Huur banen aan gemeente wordt € 14.500 lager? Kan je uitleggen wat de 

huurverlaging is en ook wat het kostenplaatje is over de vervanging van toplagen van 

banen 1-3 

De kosten voor vervanging zijn volledig gedekt door stichting blaashal en gemeente. 

Er wordt nu geen huur meer betaald voor banen 1 t/m 3, er wordt een voorziening 

opgenomen (zie toelichting financien begroting 2021).

Waarom is de Clubcollect voorziening van € 13.640 nog niet opgelost?
Clubcollect is nog niet overgegaan tot inning. De gelden staat als voorziening op de 

balans.

Kosten/Baten verlies en winst; Waarom geen specificatie van de commissies?

(Is in 2020 wel gedaan en maakt het transparant wat er in de commissies gebeurt)
onderwerp voor kascontrolecommissie *

Waarom zijn de paviljoen kosten € 1.800 lager begroot dan realisatie 2020.
In 2020 eenmalige kosten voor diverse geiserreparaties en aanpassingen.

Kosten ballen onduidelijk. Gaarne uitleg. Er zijn toch ballen uitgereikt voor 

voorjaarscompetitie. 
onderwerp voor kascontrolecommissie *

 Schoonmaakkosten: Wat is het totaal bedrag en ook splitsing in contractdeel en deel 

vrijwilligersvergoeding. Is de in 2019 voorspelde kostenverlaging ambitie 

schoonmaakkosten gerealiseerd?

Ivm kostenreductie hebben we die constructie toen gemaakt en is de ambitie 

gerealiseerd.

Parkkosten. In kostenoverzicht heet dit Park onderhoud. Gebruik zelfde 

terminologie Realisatie 2020 € 16.085 . € 2.650 hoger dan begroot, 

wat was de oorzaak. Begroting 2021 €15.000, waarop gebaseerd?

We hebben in 2020 kosten gehad aan de baanverlichting. Dit  was eenmalig dus deze 

kosten zullen in 2021 niet nogmaals worden gemaakt.

 Energie kosten hoog. In 2020 € 2.995 hoger dan begroot. Hoe kan dit? Paviljoen is 

toch minder gebruikt in 2020 door Corona. Begroot 2021 € 12.500, eerdere ambities 

om energiekosten naar beneden te brengen worden niet gehaald, meer acties 

mogelijk?

Penningmeester heeft uitsplitsing opgevraagd van het verbruik bij de 

energieleverancier. Een deel van het gebruik komt ten laste van de blaashal.  Op basis 

van de  gebruiksgegevens van de energieleverancier worden nieuwe afspraken 

gemaakt met stichting blaashal over de doorbelasting. 

 Bardiensten 2021:. Uit onze ledenrapportage rapportage van februari moet je 

uitgaan van 24 leden, dus € 2.400
Is besproken met kascontrolecommissie, schatting op basis van voorgaande jaren.

STB Vergoeding: is € 4.000.  Is dit in de voorgaande jaren niet gebeurd of onder een 

andere post geboekt?

blaashal betaalde geen huur voor de banen 1 t/m 3.  Vanaf dit jaar gaan zij 4.000 

euro huur betalen

 * een aantal vragen over financien beantwoorden wij niet inhoudelijk. De penningmeester legt jaarlijks verantwoording af voor de financien aan de kascontrolecommissie die 

namens de leden dit overleg voert. Tijdens deze controle worden alle posten en onderwerpen uitvoerig toegelicht en besproken.



Je noemt een kleine bate van de shirtopbrengst . Wat is de netto Bate? Omzet  € 

3.494 , maar kosten? We hadden ook extra baten Introducees € 487,50 
onderwerp voor kascontrolecommissie *

Wat is de specificatie van de overige opbrengsten? onderwerp voor kascontrolecommissie *

KNLTB afdracht is € 16.755  Hiervan is € 13.123,88 voor ledenadministratie. Wat is de 

rest? En is € 15.000 niet te laag begroot?
onderwerp voor kascontrolecommissie *

Kosten onderhoud banen € 11.500, Is de aanname juist dat de dotatie van €4000 

hierin zit?

Dotatie € 4.000 zit daar niet bij. € 11.500 is een reservering voor renovatie baan 1 

t/m 3.

Overlopende activa in 2020 € 18.969 tov 2019  € 13.240, waar zit het verschil in?
onderwerp voor kascontrolecommissie *

n.a.v. ALV 2020:

De notulen zouden uiterlijk per 1 mei worden rondgestuurd, deze uitspraak is niet 

opgenomen in de notulen en dit is niet gebeurd.

De afspraak is inmiddels toegevoegd aan de notulen en in het jaarverslag is melding 

gedaan dat we de notulen te laat hebben verstuurd.

Er is gevraagd om een actielijst toe te voegen aan notulen: is niet genotuleerd en ook 

niet gebeurd

De afspraak is inmiddels toegevoegd aan de notulen en vanaf dit jaar zal een actielijst 

worden toegevoegd.

in notulen ontbreken zaken over financien: Zoals vragen over fouten in de financiële 

rapportage, grootte energie vordering op STB en hoe het teveel ontvangen bedrag 

van Clubcollect (€13.640) terugbetaald gaat worden. (is nogal belangrijk, gezien de 

impact op de financiële situatie).

Is opgenomen in de aangepaste notulen.

financiele stand van zaken zou tussentijds gestuurd worden: is niet genotuleerd en is 

niet gebeurd.

De afspraak is inmiddels toegevoegd aan de notulen en in het jaarverslag is melding 

gedaan dat we geen tussentijds financieel overzicht hebben gepubliceerd.

ALV 2020:Er is gerekend met verschillen in aantal leden: club analytics van de KNLTB, 

jaarverslag

Clubanalytics is een managementoverzicht van de KNLTB dat gaat over trends. 

Daarbij hebben ze op een andere datum naar de ledenaantallen gekeken dan wij in 

ons jaarverslag. Dit verklaart de afwijkingen.

bardiensten: opheffen vrijstellingen draagt niet bij aan financieel resultaat en er zijn 

meer verplichtingen dan plekken.

we kunnen hierdoor op meerdere dagen en tijden de bar gaan openstellen zodat 

iedereen zijn 2 bardiensten kan invullen

interactieve discussie 2020: ik mis een terugkoppeling wat we hebben gedaan met 

deze discussie

Interactieve discussie had als doel meer interactie met de leden en om meningen te 

peilen. Korte samenvatting staat in de notulen. 

Er was een conceptversie van het baanreglement gedeeld voor ALV 2020 en het 

reglement zou opgehangen worden.

De definitieve versie van het baanreglement zal zsm worden opgehangen in de 

bestuurskamer aan de binnenzijde van het raam.

besproken zaken in ALV 2019 zijn 2 acties nooit uitgevoerd: groepje leden die bar 

assortiment gaan bekijken mbt gezonde voeding etc  en het opstellen van een 

vrijwilligersbeleid

Een aantal vrijwilligers heeft naar het barassortiment gekeken. Er zijn destijds diverse 

praktische zaken geregeld.

Vrijwilligersbeleid: er zijn  diverse acties geweest waardoor nieuwe vrijwilligers zijn 

gekomen. Tevens heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de accounthouder van 

de KNLTB .

Het onderwerp mbt aantrekken vrijwilligers gaat het bestuur verder oppakken.


