
 

1 
 

Notulen van de algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Rijsenhout, 

d.d. 28 februari 2023 om 20.00 uur. 

Agenda: 

1. Opening door de (plaatsvervangend) voorzitter 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Financieel verslag 2022, begroting 2023, vaststelling contributie 2023,  benoeming 

kascontrolecommissie 2023 

4. Samenstelling bestuur 

5. Beleidszaken; 

    Stand van zaken nieuwbouw', toegelicht door Edwin 

    'Veilig Sportklimaat', toegelicht door Sylvia 

    Presentatie Tom Karsten 

6. Rondvraag 

7. Afsluiting 

8. Borrel 

1. Opening Monique (dagvoorzitter)   
Heet iedereen (16 leden) welkom op de ALV. Deze algemene ledenvergadering gaat over het jaar 

2021. Bestuurslid Gerard Dol is afwezig. 

De notulen worden gemaakt door Barbara Peters.  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: 
De notulen van de ALV van 2022 worden doorgelopen. Er zijn geen opmerkingen, dus de notulen zijn 

goedgekeurd.  

De vraag uit 2022 van Hans Verbruggen over de  led verlichting is inmiddels beantwoord. De 

vereniging beschikt over prachtige nieuwe ledverlichting. Aangezien de starters van de verlichting 

defect waren en dit al een aanzienlijk gedrag ging kosten en er subsidie en wat sponsoring is 

geregeld kon dit worden gerealiseerd (uiteindelijke investering € 8.000). 

 

Ingekomen stukken:  

- Overlijden: De heer (dokter) Bronner  

- Geboortes: Dochter van Monique Ammerlaan 

 

3. Financieel door Edwin 
Alle cijfers zijn reeds gecommuniceerd via de diverse kanalen. Er zijn verder geen vragen. Edwin stipt 

het volgende kort aan: 

Voorraad kantine 

- Resultaat met verslag 2022 

- Kascontrole goedkeuring. De kascontrole is dit jaar online gegaan. Edwin zijn vlucht naar 

Nederland werd gecanceld en er was geen andere fysieke mogelijkheid meer. Alle documenten 

zijn met elkaar gedeeld. Er zijn geen onvolkomenheden in de financiële stukken gevonden door 

de kascontrole commissie. Dit is dit jaar bekeken door Rob Ammerlaan, Derrek Eveleens en 

Karin Luitink. Karin geeft de penningmeester een groot compliment voor al het werk dat weer is 

verricht. De betrokkenen geven hem hiervoor een applaus. 
 

Rob Ammerlaan heeft nu drie keer de cijfers bekeken en voor volgend jaar meldt Bastiaan Bazen zich 

weer aan om het te doen. Samen dus met Derrek Eveleens en Karin Luitink. 
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Begroting 2023 met verslag, wordt besproken door Edwin Aelbers, de stukken zijn te vinden op de 

tafels. Financieel gezien wordt dit jaar een uitdaging.  

Opmerkingen naar aanleiding van de begroting en het verslag: 

- Meer kosten, minder inkomsten. Dit gaat een keer knellen. 

Huidige aantal leden 241. Het doel is 35 nieuwe leden.  Er is in de begroting geen 

rekening gehouden met contributieverhoging. 

- Isa en Betty hebben alle prijzen van de consumpties bekeken en de verhogingen zullen 

tussen de 8 en 10% bedragen.  

- Onder de diverse inkomsten vallen onder andere De Bosa. (subsidie op btw). 

- De onderhoudscommissie heeft gevraagd of ook baan 5 betaald onderhoud kan krijgen. 

Iwan de Boer gaat dit doen. Aangezien de onderhoudscommissie het voorbereidende 

werk blijft doen kunnen de kosten gelijk blijven.  

- Gas en licht, we hebben een mooi contract afgesloten, maar krijgen ook te maken met 

een stijging. Dit heeft puur met de leveringskosten te maken.  

- Open Toernooi en Clubkampioenschappen, daar is extra geld voor begroot. 

- Sponsordoeken baan 1 en 3 en 4 worden waarschijnlijk vervangen.  

-  Baanonderhoud - > in 2025 is er € 190.000 euro bij elkaar gespaard voor vervanging. Na 

groot onderhoud in 2023 gaan we meten hoe hoog de vezels zijn. Is het nodig, dan zal er 

een commissie worden gemaakt om onderzoek te doen naar de ondergrond m.b.t. de 

vervanging. Er is dan nog anderhalf jaar tijd om te kiezen.  

Wanneer we naar alle kosten en opbrengsten kijken zou een contributieverhoging van € 30 per lid 

noodzakelijk zijn.  Maar aangezien we een potje hebben voor het onderhoud van het (€ 30.000), 

hoeven we geen € 8.000 euro meer te reserveren. 

Het bestuur stelt voor om dit geld dit jaar anders te besteden zodat er geen verhoging nodig is. Het 

resultaat wordt dan € 150 positief en daar kan het bestuur achter staan.   

Vaststelling contributie en IVA 2023. Het bestuur stelt voor om de contributie niet te verhogen (zie 

hierboven).  

4. Bestuurssamenstelling 2023.  
Er zijn geen wijzigingen in het bestuur. 

 

5. Beleidszaken: 
Sylvia vertelt wat over veiligheid bij sporten. De gemeente Haarlemmermeer heeft richtlijnen 

opgesteld i.v.m. grensoverschrijdend gedrag. Edwin en Sylvia hebben gesprek gevoerd met iemand 

die daar over gaat. TVR heeft er positief op gereageerd. Er is een vertrouwscontactpersoon 

aangewezen. Dat is Sylvia Kapteijn. Zij gaat een cursus volgen privé en voor de club.  

Belangrijk in de richtlijn is verklaring van gedrag. Deze  zijn afgegeven en gekeurd. Ook zitten er 

diverse borgingen in het beleid.  Het Huishoudelijk Reglement zal hierop worden aangepast. En 

duidelijk zal worden hoe wij hier als bestuur mee omgaan. Er zullen regels worden opgehangen. 

Er komt ook nog protocol op de website. Dit alles wordt deze zomer afgehandeld. 

Er zijn verder geen vragen.  
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Tom Karsten van Tennisschool Tennissupport laat een presentatie zien m.b.t. de plannen m.b.t. 

nieuwe leden.  Deze presentatie is op de site te vinden.  

De belangrijkste conclusie is dat het hard nodig is dat er leden bijkomen. Om hierover mee te denken 

kunnen leden zich opgeven voor een brainstormsessie. Bastiaan Bazen geeft aan dit wel te willen. Dit 

om een mooi anker te creëren naar de toekomst toe. 

Leo van Luling geeft aan dat wanneer de tennisbanen letterlijk beter zichtbaar zijn(bosschages) dit 

een positief effect kan hebben.  

Edwin geeft een update m.b.t. de stand van zaken van de nieuwbouw van Sportpark Rijsenhout.  

Het sportpark bestaat uit 3 verenigingen. Vanuit elke vereniging zit 1 bestuurslid in de stichting.  

De stichting wordt eigenaar van de panden. De verenigingen blijven onafhankelijk opereren. Alle 

inkomsten gaan de stichting, alle kosten zijn ook voor de stichting. De vergunning van het pand is 

rond. De vergunning voor de padelbanen is ook binnen. Het derde is het geld. De kosten zijn 

gestegen, zo ook de offertes. Er moest nog € 300.000 worden binnengebracht.  

De commissie is er druk mee bezig. Of de drie ton nog toereikend is, is ook niet duidelijk. De 

aannemers zijn aan het rekenen.  

Voor de tussenperiode geldt dat onze kantine wordt gebruikt voor iedereen. Er worden tijdelijke 

kleedkamers worden geplaatst.  Het streven is om de voetbalkantine te slopen na de zomervakantie. 

Dan kunnen wij ook met de padelbanen beginnen. Op de achtergrond wordt er al hard gewerkt met 

alle commissies.  

De padelbanen worden aangelegd en gefinancierd door de stichting. Lasten en lusten zijn voor de 

tennis.  

6. Rondvraag:  

Op de vraag hoeveel geld er al is opgehaald voor het nieuwe park antwoord Edwin € 129.000. 

Website is er -> www.sportparkrijsenhout.nl (in de toekomst, nu nog niet gevuld). 

7. Sluiting:  
Monique sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.  

 

8. Borrel  

http://www.sportparkrijsenhout.nl/

