
Notulen van de algemene ledenvergadering van Tennisvereniging Rijsenhout, 

d.d. 29 maart 2022 om 20.00 uur. 

1. Opening Edwin   

Heet iedereen (14 leden) welkom op eerste fysieke ALV na 2 jaar. Deze algemene 

ledenvergadering gaat over het jaar 2021. Bestuurslid Monique Ammerlaan is afwezig. 

De notulen worden gemaakt door Sylvia Kapteijn.  

 

 

2. Mededelingen: 

Vanaf aankomend seizoen, zomer 2022, worden de tennislessen verzorgd door tennisschool 

Tennissupport. Dit in verband met het feit dat Ron zijn baan had opgezegd bij Tennisschool 

Haarlemmermeer (TSH). TSH kon geen tennisleraar meer leveren met ingang van 2023. We 

hebben afgesproken dat het bestuur zelf op zoek zou gaan naar een nieuwe tennisleraar of 

tennisschool, die eventueel al per 2022 kon starten. In Nederland is een zwaar tekort aan 

tennisleraren. Het bestuur heeft diverse gesprekken met tennisscholen gevoerd die niet tot 

gewenst resultaat leidden. Uiteindelijk heeft Tom Karsten van Tennissupport zijn hulp 

aangeboden. TVR is met Tennissupport een contract aangegaan voor de komende 3 jaar.  

 

Ingekomen stukken:  

- Overlijdens: Maarten Oostwouder en Piet Hooijman 

- Geboortes: kinderen in de gezinnen van Robert Starink, Jon van Luling (tweeling), Wim 

Ammerlaan, Ferry Marbus en Monique Ammerlaan 

 

 

3. Er is geen goedkeuring nodig voor  de notulen van 2020, omdat we toen een bijzondere 

vergadering hadden over slechts 1 onderwerp, namelijk het nieuw te ontwikkelen Sportpark 

Rijsenhout, waar geen besluiten in zijn genomen. Zodoende hebben die notulen geen 

goedkeuring nodig.  

 

 

4. Financieel Edwin 

- Resultaat met verslag 2021 

- Kascontrole goedkeuring (met kleine toelichting van Rob Ammerlaan). Geen 

onvolkomenheden in de financiële stukken.  Gezien het afgelopen jaar zijn de resultaten 

van 2021 heel gunstig te noemen, namens de kascontrole commissie een compliment 

voor de penningmeester en het bestuur.  

 

Nieuwe aanmeldingen voor kascontrole 2022. Bastiaan en Ingrid hebben beiden 3 jaar 

kascontrole gedaan en moeten volgens de regels vervangen worden in 2022. Derrek 

Eveleens en Karin Luitink melden zich aan.  

 

- Begroting 2022 met verslag, wordt besproken door Edwin Aelbers, de stukken zijn te 

vinden op de website van TVR.  

Vragen naar aanleiding van de begroting en het verslag: 

Hans Verbruggen: Is dit niet een mooi moment om over te gaan om onze banen te 

verlichten met ledverlichting? Edwin:  Dat willen we in principe in 1 keer meenemen met 

de nieuwbouw. Echter bij het laatste onderhoud is gebleken dat er hoge reparatiekosten 



aan zitten te komen met de huidige verlichtingsinstallatie. Gesprekken met leveranciers 

hebben we op zeer korte termijn, waarna we een beslissing nemen. Het zal met name 

een financiële afweging worden en kiezen we voor de meest gunstige optie.  

 

- In verband met prijsverhogingen van onze leveranciers, zijn we genoodzaakt om ook de 

consumptieprijzen in de kantine te verhogen met 10%.  

 

Vaststelling contributie en IVA 2022. Het bestuur stelt voor om de contributie niet te 

verhogen, gezien de resultaten in 2021.  

Arnold Zwart: Is het een idee om de contributie te verhogen met 10 euro, dan is er meer 

geld voor promotiewerkzaamheden om nieuwe leden te werven. Edwin: Als er een 

nieuw sportpark komt krijgen we nieuwe padelbanen, waar ook een nieuwe vorm van 

contributie wordt geheven en wat  een goed moment is om de contributie aan te passen. 

Barbara: Nieuwe leden werven met behulp van een contributieverhoging  is leuk, maar 

het grootste probleem is het gebrek aan eigen leden die enthousiast willen meehelpen in 

het werven van nieuwe leden en activiteiten die daarbij horen. We agenderen het 

onderwerp contributieverhoging sowieso op de ALV agenda 2023.  

 

5. Bestuur 2022. Geen wijzigingen in het bestuur . 

 

 

6. Beleidszaken: 

50-jarig Jubileum TVR:  Vanaf 2019 is de jubileum commissie vol enthousiasme aan de slag 

gegaan om een aantrekkelijk jubileum programma samen te stellen. Covid gooide roet in het 

eten. Gelukkig hebben we wél de bridgedrive, klaverjas en keezen avond (2020),  het winter 

worsten toernooi en afgelopen zondag het koppeltoernooi kunnen organiseren.  We gaan 

het komende seizoen de evenementen commissie helpen met festiviteiten tijdens het open 

toernooi. Ook komt er nog een toernooi in het derde kwartaal 2022 én een feest in 

november, de oprichtingsmaand van onze vereniging.  

 

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

Rijsenhout.  

 

Er is een gat van € 300.000 die ingevuld moet worden door sponsorgelden.  Alle prijzen zijn 

duurder geworden maar de begroting is weer rond. Grote uitdaging is en blijft de € 300.000 

aan sponsoring. Om dat te realiseren hebben we leden  nodig die zich daarvoor inzetten. Op 

dit moment is dat 1 persoon en we zijn dringend op zoek naar mensen die daarbij willen 

helpen.  Die hulp zal bestaan uit het benaderen van sponsoren en uitwerken van ideeën om 

de € 300.000 op tafel te krijgen. Als dit niet lukt kunnen we hiervoor geen vinkje zetten en 

kan het plan niet doorgaan. 

 

Het bestuur van de Stichting en van TV Rijsenhout doet een dringend beroep aan de leden 

om zich hiervoor aan te melden via bestuur@tvrijsenhout.nl of neem contact op met Edwin 

voor meer informatie. 

 

 

 

mailto:bestuur@tvrijsenhout.nl


Arnold Zwart: Kunnen onderdelen van dit plan separaat aangelegd worden binnen deze 

vergunning? Edwin: Nee, dat gaat niet, de vergunning wordt door de stichting aangevraagd 

en wordt op basis daarvan alles aangelegd óf niets.   

 

Willem Starink: Wat als we in 2023 nog niet verder zijn, met andere woorden als het niet 

haalbaar is, wat is het noodscenario? Edwin: Als de stichting opgeheven wordt omdat de 

vergunning niet verleend wordt, is dat hét moment.  

 

 

7. Rondvraag:  

Betty den Boer: Het beschadigde hoge hek bij de minibanen, wat gaat er mee gebeuren, het 

is zo’n naar gezicht bij de entree? Edwin: Dit is schade van de laatste zware storm, de 

verzekeringsmaatschappij wil gespecificeerde offertes voor alle schades op het park, de 

laatste offerte komt deze week binnen en tot die tijd mag er niets hersteld worden.  

 

8. Sluiting:  

Edwin sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.  

 

 

9. Borrel  


