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Notulen van de algemene ledenvergadering van de Tennisclub Nijverdal gehouden 
op maandag 29 januari 2018, clubhuis TCN, aanvang 20.00 uur. 
 
 
Aanwezigen: 41 
Afmeldingen: 10 
 
1. Opening 
Anton heet iedereen welkom en verzoekt iedereen om de presentielijst te tekenen.  
 
2. Ingekomen stukken 

 Notitie van Tim Pool en Albert Marsman d.d. 17-1-2018.  
 
Johan Oude Engberink:  
Waarom wordt het oplossen van de de baanproblematiek door het huidige bestuur als voorwaarde 
gesteld door Tim Pool en Albert Marsman (kandidaat voorzitter en kandidaat vice-voorzitter) ? 
 
Ton Jansman:  
Het kabinet wil per 1 januari 2019 de BTW-sportvrijstelling wijzigen voor stichtingen.  
Met deze ontwikkelingen is het voordeel voor verenigingen om een stichting op te richten verdwenen. 
Er komt nog een overgangs- en compensatieregeling. Het is van belang om gevolgen van deze 
wijzigingen in kaart te brengen. 
Als we ervan uitgaan dat de compensatieregeling vergelijkbaar is met die van bv. provincies  lijkt het 
verstandiger om de investeringen in de accommodatie voortaan door de vereniging te laten doen. 
 
Albert Marsman:  
Het was mij niet duidelijk dat er een dubbel bestuur was (club en stichting). Ik wens  in het nieuw te 
vormen bestuur van de tennisclub een interim functie omdat ik qua gezondheid niet zolang vooruit kan 
kijken. 
 
Ton Jansman:  
Denk er verder goed over na of je een accountsverklaring (zoals in de notitie van Tim en Albert 
genoemd als voorwaarde) laat opmaken. Het voegt niets toe en kost erg veel geld. Er zijn binnen de 
club voldoende leden die de problematiek tezamen met het bestuur in kaart kunnen brengen.. 
 
 

 Emails van Paul van de Zwan d.d. 5 december 2017, 12:03 uur en 20:48 uur. 
 
Dit betreft een voorstel om webcamera’s te plaatsen ten behoeve van de beveiliging van het park en 
het op afstand vaststellen van de bespeelbaarheid van de banen 
 
Voorzitter: 
Niet toegankelijk voor iedereen 
 
Joep Beemer: 
Alleen voor beveiliging. 
 
Voorstel is onder deze voorwaarden goedgekeurd. 
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3. Notulen ALV 30 januari 2017 
Goedgekeurd. Geen opmerkingen/vragen vanuit aanwezigen. 
 
4. Jaarverslag bestuur 
Het verslag is reeds gepresenteerd op website. 
 
5. Jaarverslagen commissies 
De parkcommissie, kantinecommissie en de seniorencommissie hebben verslagen aangeleverd.  
 
Hans Galgenbeld:  
Moeten we voor (nieuw) technisch beleid wachten op het nieuwe bestuur of kan de stuurgroep hier al 
mee aan de slag? 
 
Voorzitter: Eerst wachten op nieuw bestuur. 
 
 
 
6. Financieel jaarverslag 2017 
De voorzitter -tevens penningmeester - Anton Bouwhuis, ligt over dit onderwerp het een en ander toe. 
 
Er wordt een overzicht gepresenteerd van de activa en passiva. Ook worden de baten en lasten 
besproken. 
 
Ton Jansman geeft een aantal adviezen om een simpelere en duidelijkere jaarrekening te maken. 
 
 
Ton Jansman: 
Zit de subsidie al verwerkt in het bedrag van de LED-verlichting?  
 
Tim Pool: 
Ja. We verwachten half februari uitsluitsel of we subsidie krijgen. 
 
Tim Pool: 
Als de subsidie niet doorgaat, gaat de investering in LED-verlichting ook niet door. Het is een 
ontbindende voorwaarde in de opdracht. 
 
De voorzitter geeft toelichting op de cijfers van de Tennisclub: 
- Lagere contributieopbrengsten: ondanks de stijging van het aantal leden is de contributie 

opbrengst toch lager door kwijtschelding van contributie voor leden met langdurige blessures en 
zwangerschap. Bovendien stappen nieuwe leden goedkoper in en vertrekkende leden gaan voor 
het volledige bedrag. 

- De opbrengsten van sponsoring vallen nog wat tegen. Dit komt ook doordat de aanschaf van 
nieuwe borden een negatieve invloed heeft op het resultaat. Er is veel werk te doen door de 
sponsorcommissie en daarom zou het wenselijk zijn, dat deze commissie meer ondersteuning 
krijgt van nieuwe commissieleden. 

- De kantine opbrengsten zijn gestegen. Dit is o.a. te danken aan het Noaber toernooi. 
 
Rinus Bekke: 
Er zou eigenlijk meer omzetstijging moeten zijn vanwege de nieuwe activiteiten (van de 
evenementencommissie) en het Noabertoernooi. 
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Voorzitter: 
Het resultaat van 2017 leverde een verlies van € 5.000,= op voor de Tennisclub. 
De begroting van 2018 is van het huidige bestuur en niet van het toekomstige bestuur 
 
 
Balans Tennisclub 
 
Ton Jansman: 
- Waarom is een contributieverhoging nodig met een eigen vermogen van € 129.000,=? 
- Er staat een algemene reserve in de balans van € 162.000,=. Mijn advies is om deze algemene 

reserve te bestemmen voor b.v. nieuwe banen. Bind de algemene reserve aan een bepaald doel. 
Dit is belangrijk. Nu kun je deze  algemene reserve bijvoorbeeld ook gebruiken voor feesten. 

 
 
Begroting Tennisclub 
 
Voorzitter: 
In de begroting 2018 van de Stichting Tennispark Duivecate zijn de volgende investeringsbedragen 
opgenomen: 
LED-verlichting € 32.000,= 
Kleedkamer renovatie € 20.000,= 
Speeltoestellen € 2.500,= 
 
Emmy Landeweerd: 
€ 2.500,= is niet voldoende. Wij willen een speelveld realiseren bij de oefenmuur. 
 
Rinus Bekke: 
Waarom speeltoestellen? Wij zijn een tennisvereniging. Waarom geen tennisbaantje? 
 
Emmy Landeweerd: 
Het wordt een tennisbaantje met extra speeltoestellen voor de kleintjes ernaast. 
 
Voorzitter: 
Zullen we het bedrag verhogen naar € 10.000,=? 

 
Jan Karmerood: 
Is de € 2.500,= gebaseerd op begrotingen? Zo nee, dan kun je dit niet achteloos verhogen naar  
€ 10.000,=. Volgend jaar opnieuw indienen en opnemen in de begroting. 
 
Hans Galgenbeld: 
Dus dit jaar maximaal € 2.500,=? 

 
Chantal Mollink: 
Het bestuur kan in de loop van het jaar nog een beslissing nemen over maximaal € 3.500 extra te 
investeren. 
 
Rinus Bekke: 
Een bedrag van € 54.000,= investeren in kleedkamers, LED-verlichting en speeltoestellen. Dit is 1/3 
van de liquide middelen. Is dit wel verstandig? 
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Ton Jansman: 
Ik ben het eens met Rinus Bekke. 
Kijk vooruit. Ik weet nog niet of ik voor ben of tegen. Gevoelsmatig kan dit wel. 
 
 
Ton Jansman: 
Wat is de inzet in het geschil met Antea? 
 
 
Voorzitter: 
€ 125.000,= schadevergoeding (in contanten), boekwaarde eind 2017. 
 
 
Ton Jansman 
Is dit dan namens de stichting? 
 
Voorzitter: 
Ja. 
 
Ton Jansman 
Heeft de advocaat een succesfee of wordt hij betaald in uren? 
 
Voorzitter: 
Hij wordt betaald in uren. 
 
Johan Oude Engberink: 
Bied je diensten aan Ton. 
 
Ronny Jannink: 
Hoe wordt de sponsoring geregeld. Wij (sponsoren) hebben nog steeds geen contracten? 
 
Rinus Bekke: 
Het vinden van een bordleverancier heeft tijd gekost.  
Aan de contracten wordt gewerkt en zullen binnenkort worden verstrekt. Herman Webbink is bezig 
met een sponsorplan. 
 
Voorzitter: 
Wij wachten inderdaad op een sponsorplan. 
 
 
Voorzitter: 
Wij verwachten komend jaar een verhoogde kantineomzet te halen door de prijsverhogingen van bier 
en wijn. Het verlies van € 5000,= in 2017  verwachten wij hiermee in 2018 enigszins te compenseren. 
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7. Verslag en benoeming kascommissie: Josephien Kok en Wim  van Luinen,  Aftredend: 

Josephien Kok. 
Wim van Luinen krijgt het woord. Hij vormde in 2017 samen met Josephien Kok de kascommissie. Zij 
hebben samen de werkzaamheden van Anton gecontroleerd.  
 
Wim van Luinen: 
Allereerst een groot compliment aan Anton. Hij was afgelopen jaar zowel voorzitter als 
penningmeester. 
Steekproefsgewijs zijn er uitgaven gecontroleerd. Alles blijkt te kloppen. 
De fiscus en belastingen zijn niet gecontroleerd. 
De kantineomzet is goed. Ook de behaalde marge van 60% is goed. 
 
Adviezen: 
- Zoek een ander betalingssysteem. Contant geld blijft een risico. Met een nieuw betalingssysteem 

heb je meer controle op de inkomsten. Maak gebruik van de PIN. 
- De opbrengst van sponsoring is te weinig. Geef meer aandacht voor opbrengsten  door 

sponsoring. 
 
De kascommisie wil Anton decharge verlenen. 
De leden gaan akkoord met een applause. 
 
Voorzitter: 
Deze adviezen zullen wij ter harte nemen. Er wordt onderzocht of een nieuw betalingssysteem 
mogelijk is in de nieuwe organisatie door het toekomstige bestuur. 
 
Josephien Kok treedt af. Guus Kruiper stelt zich beschikbaar om haar taak over te nemen in 2018. 
  

 
8.  Vaststelling jaarrekening 2017 en begroting en contributie voor 2018 
De gepresenteerde cijfers worden goedgekeurd door de aanwezigen.  
Er zijn geen bezwaren. 
 
Bijzonderheden begroting 2018:  
De contributie wordt verhoogd (zie bijlage nieuwe contributie tarieven) 
 
Ton Jansman: 
De verhoging van € 5,= is niet onderbouwd 
 
Voorzitter: 
Het verlies in het resultaat van 2017 is de reden van de verhoging. 
 
Ton Jansman: 
Ik stel voor een nieuwe ALV uit te schrijven en zo het bestuur van stichting en vereniging te splitsen. 
Vraag aan het bestuur is of zij daarmee instemt en ook wanneer die ALV kan plaats vinden.  
 
Voorzitter: 
Ons voorstel is om op de laatste maandag van mei een nieuwe ALV uit te schrijven (maandag 28 mei 
2018). 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
Guus Kruiper: 
Waarom worden er geen andere contributievormen ingevoerd zoals bijvoorbeeld een 
zomerlidmaatschap? 
 
Voorzitter: 
Dit wil het huidige bestuur nog niet. Dit kan behoorlijke consequenties hebben. 
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Mensen die tennisles hebben, moeten met ingang van 1 april 2018 wel lid zijn. Het wordt niet meer 
gedoogd dat niet-leden tennisles hebben op ons park. Voor beginners gelden speciale regels. 

 
9. Bestuursvoorstellen 

a) Aanpassing organisatiestructuur 
 
Ton Jansman: 
Bij de splitsing van het bestuur (in bestuur tennisclub en bestuur stichting)is de tak facilitaire 
zaken voor de stichting. 
 
De vergadering gaat akkoord met de aangepaste organisatiestructuur. (zie bijlage) 
 
 

b) Evenementenkalender 
 
De vergadering gaat akkoord met de evenementenkalender 2018 (zie bijlage). 
 

c) Drankprijsverhoging: 

 Bier € 0,25 (alle biersoorten) 

 Fridrank € 0,25 (reeds ingevoerd) 

 Wijn € 0,25  
 
 
De vergadering gaat akkoord met de drankprijsverhoging. 
 
 
Stefan Reinders: 
Waarom de bardienst afkoop niet verhogen? 
 
Ton Jansman: 
Mijn voorstel is om alle competitiespelers te verplichten om bardienst te draaien. 
 
 
 

d) Regeling voor competitiespelers van buiten de gemeente, die alleen aan de competitie 
meedoen; 
 
Voorzitter: 
Voor een viertal spelers die buiten de Gemeente Hellendoorn woonachtig zijn en lid zijn bij 
een andere tennisvereniging is een regeling getroffen die het mogelijk maakt om deel te 
nemen aan de Voorjaarscompetitie bij onze vereniging. en gedurende een korte periode 
mee te trainen met het competitieteam. 
 
De vergadering gaat akkoord met deze regeling. 
 
 

10. Actualisatie reglementen  
- Huishoudelijk reglement: verwijzing opnemen naar kantinedienst reglement.  
- Kantinedienst reglement: afschaffen leeftijdsgrens 70 jaar voor bardienst verplichting 

 
De vergadering gaat akkoord met de wijziging van deze reglementen (zie bijlage) 
 
 

11. Afscheid en verkiezing bestuurs- en commissieleden 
In de bijlage is een lijst opgenomen met de mutaties. 
Voorzitter: 
Hierop is nog één wijziging gekomen. Ook Paul Nijland treedt toe tot de seniorencommissie. 
 
De aftredende commissieleden worden bedankt voor hun diensten. Marja Heerink is aanwezig om een 
waardebon in ontvangst te nemen.  
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12. Mededelingen bestuur 
 
Voorzitter 
- Er wordt een haalbaarheidsonderzoek naar de introductie van de sport padel op ons park (door de 

stuurgroep). 
- Tot onze spijt hebben wij vernomen dat de afgelopen tijd twee leden van onze vereniging zijn 

overleden:  Adri van den Broek (1 januari 2018)en Gerard Eysvogels (26-1-2018) 
 
 
13. Rondvraag 
 
Albert Marsman: 
In de andere organisatiestructuur zijn er extra taken. Daarom roep ik op om je aan te melden om als 
vrijwilliger mee te gaan werken. Hopelijk is dan eind mei het plaatje gereed. 
 
Voorzitter: 
Ik sluit aan bij deze oproep. Bied je aan als vrijwilliger. 

 
 
Bernd Slettenhaar: 
Waarom komen er (in het nieuw te vormen bestuur) twee voorzitters?  
 
Voorzitter: 
Albert Marsman trekt dit niet in z’n eentje qua gezondheid. 
 
Emmy Landeweerd: 
De koffie tijdens de competitie is niet handig met de automaat. Is daar geen andere oplossing voor? 
 
Harry Hegeman: 
Ik zal dit bepreken binnen de kantinecommissie en laat je weten of hiervoor een oplosing is. 
 
 
14. Sluiting 
 
De voorzitter bedankt ieder voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
 
Bijlagen:  
 

 Notitie van Tim Pool en Albert Marsman d.d. 17-1-2018; 

 Emails van Paul van de Zwan d.d. 5 december 2017, 12:03 uur en 20:48 uur. 

 Notulen ALV 30 januari 2017; 

 Jaarverslag Bestuur; 

 Jaarverslag Parkcommissie; 

 Jaarverslag Kantinecommissie; 

 Jaarverslag Seniorencommissie; 

 Nieuwe contributietarieven 2018; 

 Nieuwe Organisatiestructuur; 

 Evenementenkalender 2018; 

 Afscheid en verkiezing bestuurs- en commissieleden 
 
De bijlagen treft u aan op de website T.C. Nijverdal: www.tcnijverdal.nl. 


