
Van het bestuur          

Verslag Algemene LedenVergadering  
1 november 2021 

Bestuur aanwezig:  Therese Borghuis ! voorzi3er 

Ronald van Mersbergen ! wedstrijdcommissie 

Jan Drentje ! na benoeming penningmeester 

Esther Huitema ! na benoeming als secretaris 

Afwezig met kennisgeving: Katrien de Vos, Jaap de Vos, Olaf van de Berg, Greet Drent, Jacqueline 
en Robert Lifmann, Ted van Kesteren, ChrisLna Buijs, Maartje Paul, 
Mark Slothouber, Karel Smit, Adrienne Pla3el, Adry Mulder. 

Aanwezige ereleden: José Broekhuysen, Steven Bannink, Monique Lubbers, Ron Evers 

Aanwezige leden:  58  

1 Opening  

De voorzi3er opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de ereleden José 
Broekhuysen, Steven Bannink, Monique Lubbers en Ron Evers.  
We kijken uit naar deze vergadering waarin we onder meer nieuwe bestuursleden voorstellen ter 
benoeming en met elkaar gaan stemmen over de nieuwe banen. 

2 Afmeldingen  

Zie afmeldingen hierboven.  

3 Mededelingen 

Park Hartenstein 

Zoals in de vorige ALV is gemeld hebben we een werkgroep nieuwe banen opgericht dat intussen met een 
voorstel is gekomen waarover we van de leden aanwezig bij deze ALV een Voorwaardelijk besluit vragen. 
Zie agendapunt 13. 
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WBTR Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, waaronder een vereniging 

Tijdens de vorige vergadering hebben we aangegeven dat we de statuten en het huishoudelijk 
reglement moeten aanpassen om aan de WBTR te voldoen. Deze wet dient ertoe om fraude te 
voorkomen. Zie agendapunten 11 en 12.  

4 Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

5 Notulen ALV 19 juli 2021  

Steven: Opmerking over Verslag kascommissie: Klopt niet wat daar staat, “De kascommissie – 
bestaande uit Olaf van den Berg, Jan Adema” er was namelijk geen kascommissie. Namens de 
vereniging hee^ één lid, Olaf van den Berg, alle stukken goed doorgenomen. 

Hoewel een controle van de kascommissie dus ontbreekt, hee^ de ALV de stukken goedgekeurd. 

Steven: In de notulen is geen enkele vraag of opmerking voorzien van een naam. Voorstel is om dit 
wel te doen. Voorstel wordt overgenomen.  

Steven: Décharge van het bestuur zou moeten zijn: “De vergadering verleent décharge aan het 
bestuur over hetgeen afgelopen jaar is gebeurd.” Aanpassing wordt in notulen opgenomen. 

Verder geen opmerkingen. Notulen worden met bovenstaande aanpassingen goedgekeurd en 
vastgesteld. 

6 Nieuwe bestuursleden 

Voordat we overgaan tot benoeming nieuwe bestuursleden willen we Sander bedanken voor zijn Ljd 
als penningmeester en het vele werk dat hij voor OTV hee^ gedaan. Niet alleen als penningmeester, 
maar ook als lid van de Jeugdcommissie. In beide funcLes hee^ hij veel kennis over OTV kunnen 
inbrengen en daarmee de overgang naar een nieuw bestuur vergemakkelijkt. Helaas kan Sander niet 
bij de vergadering aanwezig zijn. 

Jan Drentje hee^ zich aangemeld als penningmeester. Therese gee^ het woord aan Jan om zichzelf 
kort voor te stellen. Therese vraagt de leden of zij een benoeming als penningmeester accorderen. Jan 
wordt benoemd als penningmeester. 

Esther Huitema hee^ zich aangemeld als secretaris. Therese gee^ het woord aan Esther om zichzelf 
kort voor te stellen. Therese vraagt de leden of zij een benoeming van Esther als secretaris 
accorderen. Esther wordt benoemd als secretaris. 

De leden antwoorden posiLef op de benoeming 
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7 Benoeming Kascommissie 

Jaap Both en MarLn Jooss hebben zich aangemeld voor de Kascommissie. Met Olaf van den Berg is 
afgesproken dat hij de eerstvolgende controle met beide heren uitvoert, zodat daarmee de kennis is 
overgedragen. 

Iedereen gaat akkoord met de benoeming. 

8 Vrijwilliger van het jaar 

Dit jaar hebben we een vrijwilliger van het jaar die we graag de Steven Bannink bokaal willen 
overhandigen. Therese gee^ het woord aan Steven voor de overhandiging en toelichLng. 

Steven spreekt de waardering uit voor al het werk dat Angela voor de ledenadministraLe hee^ 
gedaan en handigt de bokaal over aan Angela van Kesteren. 

9 BegroRng 2022 

Jan Drentje licht de begroLng toe. Er zijn slechts kleine wijzigingen ten opzichte van de begroLng van 
2021. De begroLng wordt overeenkomsLg het voorstel van het bestuur vastgesteld. 

10 ContribuRe 2022 

De contribuLe voor komend jaar wordt alleen verhoogd met indexaLe van 2,7 %.  

Om de inning te vergemakkelijken gaan we over op zoveel mogelijk incasso betaling. Deze inning vindt 
plaats in twee termijnen per jaar. Tot deze aanpassing is besloten omdat we het afgelopen jaar zeer 
veel Ljd hebben moeten besteden aan het versturen van herinneringen en uiteindelijk het persoonlijk 
benaderen van leden om de betaling te laten voldoen. 

Peter Imminga: Is de inning alLjd per half jaar? Therese: nee, dit was in het verleden 4 keer per jaar. 
Dit komt nu te vervallen.  

Rolf Versteegh: geldt dit ook voor gezinnen? Therese gee^ aan dat het bestuur gaat kijken of incasso 
in meerdere termijnen (dan twee per jaar) mogelijk is. 

Iedereen gaat akkoord met het voorstel voor de automaLsche incasso. 

11 Statuten en 12 huishoudelijk reglement 

Statuten zijn aangepast als gevolg van de WBTR. De statuten zijn voor iedereen na te lezen, de 
vetgedrukte en onderstreepte zaken zijn zaken die zijn aangepast. 

Omdat nu geen 2/3 van de leden aanwezig is, kunnen de stukken niet geaccordeerd worden. Een 
nieuwe ALV moet worden uitgeschreven om de stukken te accorderen. Voor deze nieuwe ALV is het 
niet nodig dat 2/3 van de leden aanwezig is. Voorstel is om deze ALV uit te schrijven voor volgende 
week, 8 november. 

Peter: 1 week is veel te kort. Men moet de leden de ruimte geven om hierbij aanwezig te kunnen zijn.  

Therese: Besloten wordt om dit over 2 weken te doen, maandag 15 november. 

Opmerkingen leden 

1. Peter: Zou het niet beter zijn als er meer dan 3 mensen in het bestuur zouden zi3en, zodat de 
belasLng van de bestuursleden verlicht kan worden? 
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2. Irene: Een Ljd geleden is er een voltallig bestuur geweest, wat is de reden dat het er nu veel 
minder zijn.  

3. MarLjn: zi3en de KNLTB kosten in de contribuLe. 

4. Renée: Gaan wij nu een tennis/padel vereniging heten? 

5. Renée: De taal in de statuten is erg moeilijk te lezen, kan dit niet anders.  

6. Femke: compliment dat de statuten en huishoudelijk reglement zo goed op papier staan, bij 
veel verenigingen is dit niet zo. 

7. Danny: komen de toegelichte punten ook expliciet op de website te staan. 

8. Steven: over 2 weken besluitvorming, is er dan ook ruimte voor discussie of is het dan alleen 
besluitvorming? Ik ben namelijk wel benieuwd wat is tenniskleding is? 

9. Zwane3a: Je moet alles goed doorlezen om goed te weten wat er gewijzigd wordt, anders kun 
je hier niet goed over beslissen. Er staat bijvoorbeeld ook in dat leden vrijwilligerswerk geacht 
worden te doen.  

ReacRe bestuur 

1. Het is minimaal 3, het streven is 5. 

2. Dit punt is Ljdens de vorige ALV besproken. Hier kan eventueel in de wv3k op teruggekomen 
worden. 

3. Dit is inderdaad het geval. 

4. Nee, we gaan de naam niet veranderen, dit is nu ook niet onderwerp van gesprek. 

5. Helaas kan dit niet anders. Het betre^ een juridisch document. 

6. Dank voor het compliment. 

7. De documenten in zijn geheel staan op de website.  

8. Vanavond is de gelegenheid geweest om vragen te stellen over de noodzakelijke wijzigingen.  

9. Volgende keer gaan we niet terugkomen op de wijzigingen die noodzakelijk zijn vanuit de 
WBTR. Eventueel kan er wel over de niet noodzakelijke wijzigingen vragen gesteld worden. 
Wil men wijzigingen aanbrengen dan worden leden verzocht dit uiterlijk a.s. woensdag 10 
november in te dienen bij de secretaris. 

13 Voorwaardelijk besluit nieuwe banen 

Therese licht het voorstel toe. 

Opmerkingen leden 

1. Welke parLjen zijn verbonden aan het Sportpark Hartenstein?  

2. Jacques: hebben andere verenigingen andere ideeën over dit park? 

3. Hedde: zijn die 3 tennisbanen alleen voor OTV? 

4. Egbert: Op hoeveel leden is de financiële dekking gebaseerd? 

5. Egbert: Daluren, hoeveel en hoe vaak moet ik dan aan denken? 

6. Is het schadelijk voor het slow hardcourt banen als daar ijs op wordt gemaakt? 

7. Nick: Is de 150k inclusief verlichLng? 

8. Peter: Heb je ook andere schoenen en ballen nodig? 
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9. Paul: uitbreiding van de banen is vanwege de ledentoename. Is dit wel terecht? Is niet gezellig 
om 100m verderop te spelen.  

10. Huib: Ik ben naast lid ook een omwonende. Wat is de extra overlast vanwege de verlichLng 
voor omwonenden. Zou direct voor de juiste verlichLng gekozen moeten worden. 

11. Danny: er is bewust gekozen voor de uitbouw van de padel en de tennisbaan tegelijk, 
waarom? 

12. Manon: 2e Padelbaan komt op het vrije veld waar de jeugd veel gebruik van maakt. Komt 
daar nog iets nieuws voor? 

13. Manon: heb er bezwaar tegen als er geen discussie over de jeugd wordt gestart. 

14. Egbert: Padelbaan en geluidsoverlast: zie dit als een reëel risico voor de uitbreiding van het 
padel. Er worden momenteel rechtszaken over gevoerd. 

15. Gerry: Ik ben een daluren speler en daarom verbaas ik me over de piekbelasLng. Moeten er 
nu per se extra nieuwe banen komen? Kunnen we de 150k niet op een andere manier goed 
inze3en voor de club? 

16. MarLne: de piekmomenten; is dat een beleving of is dit gemeten? 

17. Rolf: Volgens mij is het nog steeds mogelijk om bij De Slenk te spelen. 

18. Angela: We zijn een geweldige groeiende club en deze extra banen kunnen ons extra lucht 
geven. We zouden deze uitbreiding met 750 leden moeten omarmen. 

19. Natalie: Ik ben alleen een padeller. Wachten al sinds 2016 op de tweede baan. Ik hoor dat er 
naast de 2e baan verder geen mogelijkheden zijn voor uitbreiding. Dus 2 is voor nu het 
maximaal aantal banen? 

20. Danny: waar in de omgeving liggen dergelijke banen? 

21. Femke: Op de langere termijn is de verwachLng dat padel gaat toenemen. Zouden deze 
nieuwe banen omgezet kunnen worden in padelbanen?  

22. Bart: als ik thuis compeLLe speel, kan het dan zijn dat ik op 3 verschillende banen moet 
spelen? 

ReacRe bestuur 

1. Sportvereniging Onder Ons, Oosterbeekse IJsvereniging, Oranjevereniging, SLchLng 
Stuwwalloop en PoliLe Sportvereniging. 

2. In 2014 is een visie document gemaakt, door alle onder 1 genoemde parLjen, OTV en de 
gemeente Renkum, waarin de plannen van het park staan beschreven en waar alle parLjen 
betrokken parLjen inderLjd achter stonden. Dit visiedocument is nog niet herzien en dus nog 
steeds actueel. De PoliLe Sport Vereniging wil graag een opslagloods realiseren; in eerste 
instanLe op de plek waar de 3 tennisbanen/mulLcourts zouden komen en dus in strijd met het 
visiedocument. Na overleg tussen de bij de opstelling van het visiedocument betrokken 
parLjen is besloten dat voor de opslagloods een andere locaLe op het sportpark wordt 
gezocht. 

3. Wie betaalt die bepaalt, maar we willen dat in de daluren andere parLjen gebruik kunnen 
maken van deze banen. Dit betreffen incidentele acLviteiten. Bijvoorbeeld bij enkele vooraf 
overeengekomen evenementen als de Airborne wandeltocht, Koningsdag, Stuwwalloop etc. of 
bijvoorbeeld scholen die een keer gebruik willen maken van de banen voor een gymles aan 
het begin van een doordeweekse middag. Of ingeval er een vorstperiode wordt verwacht en 
er dus ijs gemaakt kan worden. De voorwaarde is dat de banen mulLfuncLoneel in te ze3en 
zijn. Het gebruik ervan dient wel aangevraagd te worden. 

4. Op basis van 600 leden. 
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5. Robert-Jan: Contractueel zal worden vastgelegd voor welke evenementen de banen niet aan 
OTV ter beschikking staan. Zie punt 3 hiervoor voor die evenementen. Daluren: betre^ de 
doordeweekse dagen en dus uren die vanuit het perspecLef van OTV zijn te beschouwen als 
daluren. Voor niet contractueel vastgelegde evenementen en voor overig gebruik door 
bijvoorbeeld scholen dient een aanvraag te worden ingediend bij SBESH en zij leggen dit voor 
aan OTV. De mogelijkheid om ijs te maken op de banen is een keiharde voorwaarde. 

6. Nee, dit is niet schadelijk. 

7. Nee, dit is exclusief. De verlichLng die nu al aanwezig is, is geschikt om mee te tennissen en 
voor training. De verlichLng voldoet niet aan de KNLTB richtlijnen, daarom kan met deze 
verlichLng geen compeLLe worden gespeeld. De kosten voor de padelbanen is wel inclusief 
verlichLng. 

8. Andere schoenen en ballen zijn niet nodig, zowel all court schoenen als gravelschoenen zijn 
geschikt.  De schoenen moeten wel schoon zijn. 

9. De meeste wijzigingen van de KNLTB en conform de WBTR zijn duidelijk (vet dan wel 
onderstreept) aangegeven. 

10. Er staan geen huizen rondom de drie aan te leggen tennisbanen. 

11. Bestuur licht keuze toe, zoals ook in de presentaLe is weergegeven. Aanleg van tennisbanen is 
urgent gezien de piekbelasLng en het moment (nu kan het nog); padelbaan is al langer een 
verzoek van onze padellers. 

12. Als de padelbaan vrij is, kunnen ze daar nog steeds terecht. Er is geen voorziening voor de 
jeugd begroot. De 2e padelbaan is ook desLjds niet neergelegd voor de jeugd. 

13. Het bespreken en bekijken van alternaLeven en/of mogelijkheden voor de jeugd, wordt als 5e 
voorwaarde meegenomen. 

14. Door geen gebruik te maken van gewone tennisballen, reduceert dat de geluidsoverlast al 
aanzienlijk. Bovendien is de aanleg van de banen bij de aanleg van de eerste baan al door de 
gemeente vergund. Maar het bestuur zal nog goed uitzoeken of dit inderdaad een risico is. Dit 
nemen we als 6e voorwaarde mee. 

15. De uitbreiding met banen is voorgesteld in het belang van de leden, niet in het belang van het 
bestuur. Het bestuur hoort veelvuldig de klacht dat men ’s avonds wordt afgehangen. Hoewel 
de daluren meer gepromoot worden (1 uur tennissen in plaats van 3 kwarLer; meer 
trainingen overdag) lukt dit nog beperkt. We zi3en nu op een aantal momenten (op 
momenten van veel trainingen, compeLLe) klem met het aantal banen. Ook omliggende 
verenigingen konden de jaren voor Corona ons niet uit de brand helpen.  

16. Dit is met cijfers aan te tonen. 

17. Dit wordt tegengesproken door Robert-Jan. Er is bij alle clubs (inclusief De Slenk) in de 
omgeving geïnventariseerd of zij capaciteit ter beschikking wilden stellen. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren is dat sinds 2019 niet meer gelukt.  

18. -- 

19. Ja. 

20. In de omgeving liggen deze banen in diverse tennishalen. Bij het NTC in Amstelveen ook 
buiten. De KNLTB sLmuleert de keuze voor deze baansoort buiten overigens wel.  

21. Otv hee^ dan 2 verschillende banen, gravel en slow court. Het spelen op meerdere 
baansoorten Ljdens compeLLe proberen we uiteraard te voorkomen. 
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Ronald Ham (HoT): De voorkeur blij^ voor gravel, maar slow hardcourt is een heel goede tweede, is 
ook internaLonaal de norm. 

Jan licht de financiën ter onderbouwing van de investering in de banen toe. 

Opmerkingen leden 

1. Femke: Is het een zekerheid dat de BTW teruggehaald kan worden? 

2. Helmig: Is er nog extra geld nodig voor de toegang en ontsluiLng van de nieuwe banen? Hoe 
kom je daar? 

3. Manon: Goed om te horen dat het zo rooskleurig is. Maar wat is de lange termijnvisie, 
toekomsLge kosten zijn nu niet meegenomen. Dat mis ik. En is het dan nog steeds zo 
rooskleurig. 

4. Wat zijn kosten voor ledverlichLng? 

5. Nick: Als de ijsvereniging de banen willen gebruiken, moeten zij dan huur betalen? 

6. Bart: extra post 2500 euro onderhoud, is dat op jaarbasis? Want dat bedrag is veel te laag per 
jaar. Houdt daar wel rekening mee. 

7. Gerry: Hoe zit dat met de gestage groei, dat is voor mij onduidelijk. 

8. Nathalie: VerwachLng groei zal afnemen, padel zal toenemen. Dan zijn 2 banen nog steeds 
vrij weinig. Vraag is of deze prognose is meegenomen?  

9. MarLjn: In het verleden was het zo dat de ijsvereniging, zodra het gaat vriezen meteen wil 
beginnen met het klaarmaken van de ijsbanen. Moeten we dan direct de ne3en e.d. 
weghalen? 

10. Danny: hoe zit het met de belijning? Met extra belijningen is het niet mogelijk om wedstrijden 
te spelen. 

ReacRe bestuur 

1. Dat is zo goed als zeker, via de Bosa subsidie. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan zullen we 
terug moeten naar de ALV. 

2. De toegang tot de drie tennisbanen zal plaatsvinden vanuit het terrein van OTV langs baan 5. 
Dit zijn kosten voor het park, niet voor OTV.  

3. Na de investering van 150k komt er in de toekomst nog meer ruimte aangezien er dan nog 
meer leningen aflopen. Welke plannen we voor de lange termijn gaan maken, komt later. 

4. LedverlichLng van de padelbaan bedraagt circa 3000 euro. 

5. Daar kun je een vergoeding voor vragen, met Frans Hoekman maken we daar onderling 
afspraken over.  

6. Het is een voorlopige inschasng, maar dank voor de opmerking. 

7. Vanwege Corona zag je een steile groei, daarvoor was er een gemiddelde groei.  

8. De landelijke trend zie je hier bij Otv niet, hier groeit tennis nog steeds. 

9. Hier moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden met Oijv. Steven: In het verleden 
moesten per 1 november de ne3en en de lijnen eruit. Hier zijn later andere afspraken over 
gemaakt. Met deze nieuwe banen kun je veel sneller schakelen, je hoe^ alleen maar de ne3en 
weg te halen. Dat is dus een groot voordeel. 

10. Hier zal hooguit een kleine concessie worden gedaan.  

Twee aanvullende voorwaarden worden meegenomen: 
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• Het bespreken en bekijken van alternaLeven en/of mogelijkheden voor de jeugd. 

• Uitzoeken of de geluidsoverlast van een 2e padelbaan een juridisch risico vormt. 

Stemming over de 6 voorwaarden: er zijn 2 tegenstemmers, 4 blanco stemmers, alle overige leden 
stemmen voor. 

W.v.t.t.k. 

Vanwege de uitloop hee^ er geen wv3k plaatsgevonden. 

SluiRng 

De vergadering wordt rond 22:50 gesloten. 
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