
Notulen 55e Algemene Ledenvergadering  
 
Datum: 15 september 2021 
Aanwezig: 14 leden (inclusief 3 bestuursleden) 
Afwezig met kennisgeving: Douwe de Jager, Anja van Wijk, Werner Bosman, Farid Grine, 
 
Bestuur: Tim Berger (voorzitter), Mirjam van Egmond (secretaris), Monique Heidstra 
(penningmeester), Ton van Hooijdonk (aftredend bestuurslid) 
 
 

1. Opening 
De voorzitter opent om 20.06 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 
We hebben geen spectaculaire agenda en de competitie is gestart dus dat verklaard 
wellicht de lage opkomst. De afgemelde leden worden doorgegeven aan de 
secretaris. 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken van de bestuurstafel. Ingekomen stukken van de 
leden kan in de rondvraag meegenomen worden, voor zover deze aanwezig zijn.  
 

3. Vaststellen verslag 54e ALV d.d. 2 september 2020 
Met betrekking tot de notulen van de ALV van vorig jaar, die op de website staan: 
Pagina 1: kerngetallen kloppen nog steeds niet bij de KNLTB. Moet nog steeds 
aangepast/doorgegeven worden. Het bestuur zal dit oppakken. 
Pagina 2: x 
Pagina 3: x 
Pagina 4: x 
Pagina 5: x 
Pagina 6: x 
Pagina 7: x 
 
Hoite kon het verslag niet van de website downloaden en de PDF versie bij de 
uitnodiging van de ALV niet openen. Het bestuur zorgt voor een kopie voor Hoite. 
 
Het verslag van de 53e ALV wordt goedgekeurd. De voorzitter vraagt of er nog 
agenda punten voor deze ALV missen. Niemand mist een agenda punt. 
 

4. Bestuurssamenstelling 
 
Op dit moment bestaat het bestuur nog uit vier personen. Ton van Hooijdonk stopt 
met zijn functie in het bestuur nu hij verhuisd is naar Nieuwehorne. Tim bedankt 
namens het gehele bestuur Ton voor zijn bijdrage deze jaren en voor alle hulp van 
Geeske.  Mirjam heeft bloemen en een borrelpakket gehaald en overhandigd die aan 
hem. 
 



Het bestuur bestaat op dit moment uit drie personen. Gisteravond heeft zich wel 
iemand gemeld voor een eventuele bestuursfunctie, maar dat is te kort dag om voor 
deze ALV nog af te stemmen. Dat moet nog nader worden besproken, afgestemd en 
worden ingevuld met elkaar. Dan kan dat eventueel worden voorgelegd aan de ALV. 
 

5. Bestuursverslag 2020 plus actuele situatie 2021 
 
Vorig jaar was de ALV ook in september, vanwege de corona maatregelen en gezien 
het feit dat de aanleg nieuwe banen e.d. voorgelegd moest worden was het wel 
belangrijk om het fysiek door te laten gaan. 
 
We hopen dat het volgend jaar wellicht wel gewoon in april 2022 kan. 
 
Nu korte terugblik op 2020 en meer actuele situatie 2021. Corona heeft wel veel 
effect, veel kon niet (VJC, 25+ open toernooi, andere activiteiten).  
De aanwas van nieuwe leden was niet op het niveau zoals het normaal is. De situatie 
is op dit moment beter. De eerste twee toernooien al weer gehad: Ellie met het G-
tennis familie toernooi, inclusief clinic Padel en op dezelfde dag het ouder-kind 
toernooi door, Patrice georganiseerd. Ook de (najaars)competitie mag nu weer 
doorgaan en is afgelopen zondag gestart. 
 
Vorig jaar kregen we de ledenstijging niet, maar dat beeld is nu wel gekanteld. Daar 
profiteren we nu juist van. Nu (2021) 679 in september, vorig jaar (202) 616 in 
september en daarvoor (2019) 639 in september. 
Wat je daar ook in ziet qua samenstelling is dat wij relatief veel jeugd hebben en in 
deze aanwas bovengemiddeld veel jeugd. In dat kader is ook social media platform 
meer opgestart, Instagram en facebook. Mirjam heeft dat op zich genomen. 
 
Hoite vraagt of er ook wel eens kinderen worden aangemeld die via de gemeente 
komen die het niet breed hebben? Tim antwoord dat dit gebeurd via Stichting 
Leergeld. Ellie vult nog aan dat er Jeugdfonds Sport & Cultuur landelijk bestaat. Zij 
werken samen met Stichting Leergeld. Ellie heeft een banner besteld. De aanvraag 
moet via intermediair, trainers of bestuur o.i.d.. Dit is een mooie, belangrijke en 
goede aanvulling voor de bereikbaarheid van tennis. Ellie zal informatie aan het 
bestuur geven.  
 
Een andere toevoeging die we hebben gedaan voor het eerst is een tijdelijk 
lidmaatschap, in de zomermaanden, hebben geïntroduceerd. Dat was een 
experiment. Daarop zijn er flink wat aanmeldingen gekomen. Morgen – 16 
september 2021 – gaan er brieven/uitnodigingen uit om die tijdelijke leden uit te 
nodigen om door te gaan. Dat zullen we op korte termijn evalueren en eventueel 
volgend jaar bekijken of dat er weer komt. 
 
Bertil vraagt of je daarmee niet een risico loopt dat vaste leden ook gaan overwegen 
om alleen een lidmaatschap voor de zomermaanden aan te schaffen? Tim geeft aan 
dat we eerst kijken wat de reactie van deze nieuwe leden voor de zomermaanden is, 
dit gaan we volgend jaar evalueren. Het is altijd een risico, maar dat wordt 



meegenomen in de evaluatie eind oktober/medio november, naast de nieuwe 
contributie. Mirjam geeft aan dat dit ook vooral bedoeld was om de nieuwe aanwas 
op te schroeven. In de vakantie periode was het toch al rustiger.  
Periode van 5 maanden, 1 mei – 30 september, tegen een tarief van € 80,--.  
Patrice geeft als tip om het juist korter te doen: mei, juni, juli, augustus. Omdat de 
teamsporten in mei stoppen en in september starten. Het bestuur neemt dit mee. 
Vanuit de KNLTB wordt er ook op die manier geredeneerd.  
 
Dit tijdelijke lidmaatschap voor de zomermaanden is gepromoot via de website en 
club app maar ook via social media en advertentie in Groot Heerenveen. In totaal 
waren er ongeveer 30 + aanmeldingen. Die tijdelijke leden hebben ook een 
bondsnummer bij de KNLTB.  
 
Bij de vorige ALV was het hoofdonderwerp de nieuwe banen. De nieuwe banen 
liggen er inmiddels. Er was vertraging in de aanleg van de nieuwe banen, vanwege de 
planning bij de leverancier, deze teleurstelling is ook gedeeld met de leverancier. De 
nieuwe banen spelen op zich goed. De scoreborden zijn vanmorgen binnen gekomen, 
het plaatsen hiervan gebeurd morgen, donderdag 16 september. De nieuwe netten 
hebben we, mede vanwege de vertraging, tegen een vriendenprijsje gekregen. 
Hekwerk moet nog worden hersteld.  
 
In vorige ALV is ook ingestemd met het nieuwe toegangshek. Die werkzaamheden 
moeten na de aanleg van de nieuwe banen, dus dat moet nu nog. Waarschijnlijk zal 
dat in week 40 uitgevoerd worden. Dat betekent dat de voordeur en toegangshek 
met pasje te openen zijn, in het kader van het afnemen van het aantal parkwachten.  
 
Kees vraagt of de pasjes er op tijd zullen zijn? Tim geeft aan dat dat uiteraard wel de 
bedoeling is. Dat zal moeten worden gecheckt bij de KNLTB. 
 
De bestrating van het toegangspad gebeurd in 2e helft van oktober, afhankelijk van 
het weer. 
 
Er zijn positieve geluiden over het spelen op de nieuwe banen en toch ook enige 
kritische punten. Daarbij en daarover moet worden gezegd dat de nieuwe banen echt 
bedoeld zijn als extra capaciteit in de winter en het dan ook niet reëel is om een op 
een te vergelijken is met gravel. 
 
Douwe de Jager heeft aangegeven dat na veel regen de banen snel weer bespeelbaar 
zijn. Tim geeft aan dat de drainage ook is vernieuwd, want ook die was 40 jaar oud. 
Het schuimbeton dat eronder ligt is een soort spons. Na regen kun je er snel weer op 
spelen en bij droogte geeft het ook wat terug. Sproeien daarna hoeft ook 
niet/minder althans in ieder geval kort. 
 
Kees geeft als aanvulling nog aan dat de KNLTB de nieuwe banen ook als gravel 
banen ziet.  
 



Er is ook een nieuw beregeningssysteem op (alle gravel)banen, dus 1 t/m 8. Dat 
werkt op dit moment nog niet vlekkeloos omdat het werkt met een app en die moet 
juist worden ingesteld. Daarnaast moeten voldoende mensen dat kunnen besturen 
en programma’s instellen. Morgen (donderdag 16 september) om 10.00 uur komt de 
firma om dat verder in te stellen. Gekeken zal worden naar wie die app het beste 
kunnen hebben om de beregening te kunnen regelen, zoals trainers e.d. Naast 
eventuele vaste programma’s, die ook in de app zijn in te stellen. 
 
Tot zover was dat het Bestuursverslag. Tim geeft aan of er vanuit de commissies nog 
aanvulling is? Ellie geeft aan dat er niet veel is gebeurd, G-tennis en het toernooi. 
 
Hoite: vraagt welk commissies de vereniging nog heeft? 
Tim: 25+, G-tennis, technische-, kantine- en kascommissie zijn actief. 
Activiteiten- en jeugdcommissie is gestagneerd. De communicatie nu in eigen beheer 
i.v.m. nieuwe platform van de KNLTB, dus die commissie was ook niet meer nodig. 
 

6. Jaarrekening 2020 
De jaarrekening 2020 staat, samen met het verslag, op onze website.  
 
Wat opvalt is dat de opbrengsten iets lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot 
(verschilt € 3.500). Dat is geheel te wijten aan kantineopbrengsten i.v.m. corona. 
Deels gecompenseerd door de subsidies vanuit de overheid, niet voor 100% in 2020. 

 
De contributies blijken hoger uit te vallen en dat is fijn want dat is bestendiger.  
 
Aan de kostenkant valt alles iets lager uit ten opzichte van de begroting, daarbij 
waren er € 5.000 minder uitgaven. Dat heeft geresulteerd in het doteren (voorziening 
verhogen) aan voorzieningen, banen, onderhoud en gasdossier (over het gasdossier 
is vorig jaar gesproken). Het bestuur is daar tevreden over. 
 
Kees vraagt naar het verschil van de € 4.400,-. Tim geeft aan dat dit komt door de 
aanvullende voorziening voor het gasdossier. Dat zijn niet de echte kosten. 
 

7. Verslag kascommissie 
Bertil geeft toelichting als kascommissie2, mede namens Mick van Dommelen. Bertil 
geeft aan dat alles zag er goed uit zag en alle vragen zijn beantwoord door de 
penningmeester. Het verslag is goedgekeurd door de kascommissie (Bertil Kuipers en 
Mick van Dommelen) en zij bedanken Monique. Tim bedankt hen voor de 
werkzaamheden. 
 

8. Benoeming kascommissie 
Farid Grine heeft zich vorig jaar al aangeboden om in de kascommissie plaats te 
nemen. Onder goedkeuring van de ALV, wordt er voor gekozen dat Mick van 
Dommelen en Farid Grine de volgende kascommissie vertegenwoordigen. 
 



Anja van Wijk heeft zich via e-mail aangeboden om de kascontrole te doen. Dat zou 
dan volgend jaar samen met Farid Grine kunnen, om het roulatie systeem te volgen. 
 

9. Begroting 2021 
 
We zijn al ver op weg in dit lopende jaar. Afgelopen jaar zijn de twee voorzieningen 
nog aangevuld dus dat is goed. Het gasdossier loopt nog, de interne stukken boven 
water krijgen is al lastig dus dat maakt de discussie met Vattenfall moeilijker. De 
voorziening in de begroting is daarom ook verhoogd, al doen we ons best om de 
kosten te beperken. Het loopt in ieder geval in lijn met de voorziening daarvan. 
 
Voor het overige is het een reguliere begroting.  
 
Er zijn geen gekke dingen aan de kostenkant. Er zijn een aantal kleine 
uitgaven/investeringen geweest zoals presentatiescherm, score borden, netten e.d. 
Dat gaat het beeld verder niet beïnvloeden. 
 
Aan de opbrengstenkant is er conservatief begroot, mede gebaseerd op de 
ledenontwikkeling van vorige jaar die we daarin betrekken. Er is nu een duidelijke 
stijging in het aantal leden, dus dat zal geen problemen opleveren. Hetzelfde geldt 
voor de kantineopbrengsten. Daarin betrekken we ook evt. subsidies. We hoeven ons 
financieel in ieder geval geen zorgen te maken. 
 
Hoite vraagt of de contributie hetzelfde blijven? Tim geeft aan dat contributie 
conform de inflatie ontwikkeling zal meegroeien, zoals dat de afgelopen paar jaar 
ook is gedaan. De tarieven worden in november vastgesteld en staan dan op de 
website. Tegen die tijd is ook het tijdelijke lidmaatschap geëvalueerd. 
 

<< korte pauze >>  
 

10. Vrijwilligers van het jaar: Marijke en Christa 
 
Marijke en Christa worden bedankt voor hun jarenlange geheel vrijwillige inzet m.b.t. 
de organisatie van de jeugdcompetitie, zelfs nadat hun eigen kinderen de leeftijd 
ontgroei zijn. Het bestuur waardeert dat enorm en roept Marijke en Christa dan ook 
uit tot vrijwilligers van het jaar. Zij krijgen daarom een borrelpakket en bloemen van 
het bestuur aangeboden. Patrice maakt nog een aantal foto’s die Mirjam kan 
gebruiken voor social media. 
 

11. Ontwikkeling Padel 
 

Dit punt is nog niet heel concreet maar we bespreken het wel even kort. De 
toevoeging van de padelbanen heeft goed uitgepakt. De tennissers stappen niet over 
naar padel, wat een eventueel risico/zorg was. De samenwerking over en weer met 
Rutger Haven is heel prettig en hij belt zelfs parkwachten op als hij kan afsluiten.  
 



Voor Rutger zelf is de start lastig geweest, maar desondanks heeft hij zich goed 
ontwikkeld en is het eigenlijk altijd druk. De banen zijn vaak tot ’s avonds bezet. 
Rutger heeft bij ons aangekaart of het mogelijk is om er nog 2 padel banen bij te 
krijgen. We staan daar als bestuur positief in, met als kanttekening, gezien stijging 
aantal leden, dat het niet wenselijk is om er een tennisbaan voor op te offeren.  
We kijken nu wat er mogelijk is in het verlengde van de huidige banen, links en rechts 
daarvan. Dat is gemeentegrond. De gemeente moet bekijken wat er mogelijk is. Op 
donderdag 2 september heeft Tim samen met Rutger opnieuw rondgekeken met de 
gemeente op ons park. Dit wordt lastig, aangezien het een wandelroute is en er evt. 
bomen opgeofferd moeten worden. Morgen – 16 september - is er nader overleg. 
We kunnen dus nu geen voorstel formuleren, dit is vooral informatief.  
 
Ellie vraagt of bekend is dat Sportstad ook plannen heeft op dit terrein. Tim geeft aan 
dat er diverse (commerciële) partijen zich hebben gemeld bij de gemeente om banen 
aan te leggen bij Sportstad, die daarover ook hun eigen beslissing mag nemen. Er is 
ook nog een optie bij Vesta (opgekocht door Zwanenburg) waarbij een deel van het 
gebouw verhoogd wordt om een viertal banen aan te leggen. Al die mogelijkheden 
zijn ook bekend bij Rutger, die daar op zijn beurt een keuze in moet maken. Dat 
gezegd hebbende heeft Rutger wel voorkeur om op Ten Woude te blijven.  
 
Aanvulling daarop is ook dat Rutger ook contacten en gesprekken bij Sportstad heeft. 
 
Het is primair een investering van Rutger, die voorkeur heeft voor ons park. Het kan 
ook zijn dat het om meer opties gaat. De toestemming van de gemeente moet er 
eerst zijn en daarna kunnen we een voorstel namens het bestuur formuleren en dat 
vervolgens presenteren in ALV. 
 
Bertil brengt naar voren of er – t.z.t. – ook competities padel kunnen worden 
georganiseerd vanuit vereniging, omdat we niet het risico moeten willen lopen dat er 
elders padel competitie wordt gespeeld, i.p.v. tenniscompetitie bij de eigen 
vereniging. Tim geeft aan dat de samenwerking met Rutger volledig bespreekbaar is. 
Rutger staat voor alles open. Het vormgeven daarvan heeft wel wat haken en ogen, 
bijvoorbeeld voor wat betreft de eigenaarssituatie van de banen en de investeringen. 
 
Kees heeft een praktische vraag over hoe padel-spelers het park op komen als de 
tennisspelers straks met de KNLTB pas tot het park toegang hebben. Tim geeft aan 
dat padel- spelers met een code binnenkomen. Kees spreekt nog een wens uit voor 
de toekomst dat het het mooiste zou zijn als padel- spelers onderdeel zijn van de 
vereniging. De optie zal niet onbesproken blijven, maar of het haalbaar is, is een 
tweede. 

 
12. Vrijwilligers?? 

 
Het bestuur wil omtrent dit onderwerp een voorstel doen, dat als volgt wordt 
ingeleid. Er is – al jaren – een terugloop in vrijwilligers. Dat is dus niet een recent 
probleem, maar al veel langer een probleem. Het bestuur zit op dit moment ook 
‘maar’ met z’n drieën, waardoor zij met veel operationele zaken bezig zijn, die 



normaal vaak door commissies werden opgevangen. In bijna alle communicatie 
uitingen afgelopen jaar is wel gevraagd naar hulp of ondersteuning. In het algemeen 
krijgen we daar weinig tot geen respons op. Tot nu toe is er veel (intern) opgelost of 
gedigitaliseerd en raakte dat daarom ook vaak niet de kern van de vereniging. Op dit 
moment is, althans wordt, dat anders. 
 
Tim geeft aan dat Marijke en Christa de competitie voor de jeugd jarenlang hebben 
gedaan en hebben aangegeven daar na zoveel jaar mee te zullen stoppen. Het is 
moeilijk om daar vervanging voor te vinden. Daar komt nu bij dat inmiddels Kees en 
Bertil ook hebben aangegeven na jaren organisatie te zullen gaan stoppen als 
competitieleiders, vanaf 2023. Dat is vanuit het bestuur begrijpelijk en te 
respecteren. 
 
We hebben zoals gezegd op een aantal terreinen andere oplossingen gevonden qua 
organisatie (parkwacht, bardienst op vertrouwen, heggen knippen door sponsoring), 
maar ook een aantal dingen zijn en kunnen niet worden opgelost. Het aantal sociale 
evenementen (bv. Ladies night) bestaat – om die reden – niet meer. Dat is niet de 
kern. 
 
De competities is een ander verhaal en raakt de kern van de vereniging. Er doen op 
dit moment 53 teams, inclusief rood, oranje en groen, mee. Als er geen oplossing 
wordt gevonden kan er geen competitie worden gespeeld omdat niemand dit op zich 
zou willen nemen. Zover moet het niet komen. Ter illustratie van onze zorg: in de 
jeugdcompetitie heeft zelfs een team zich uiteindelijk teruggetrokken omdat 
niemand van de ouders het aanvoerderschap, wat toch niet de grootste klus is, op 
zich wilde nemen.  
 
Thea geeft aan dat het een optie zou kunnen zijn om verplichting in te voeren om op 
1 van diverse onderwerpen vrijwilliger te zijn, zoals bij de hockey. Tim geeft aan dat 
er twee jaar geleden ook discussie over is gevoerd. In het verleden is wel gewerkt 
met een lijst waarop men zich kon inschrijven voor diverse taken en uiteindelijk 
stond er ergens maar 1 vinkje op. De optie van ‘afkopen’, zoals bij andere 
verenigingen, brengt ook geen goede ervaringen.  
 
Ouders verplichten helpt niet. De ervaring leert nu dat ouders er wel op worden 
gewezen dat een competitie niet door kan gaan als er geen vrijwilliger, met een 
kleine taak als aanvoerder zijn, is, maar dit helpt nog niet om vrijwilligers te vinden. 
 
Alles afwegende wil het bestuur een alternatief voorstel op tafel leggen: als er niet 
binnen aantal weken iemand gevonden is, i.v.m. verplichte cursus die men dan moet 
volgen om het überhaupt te mogen doen, om de organisatie van de competities op 
zich te nemen, dan vraagt het bestuur om ruimte om een ‘verenigingsmanager’ aan 
te stellen, met een nader in te vullen takenpakket (bijv. competities, banenplanning, 
activiteiten), maar dat zal geen fulltime baan zijn. Het bestuur vindt het wel zo urgent 
en wil een signaal afgeven dat wanneer er geen oplossing intern wordt gevonden, 
dan heeft dat te vergaande consequenties. Dat risico willen we uitsluiten. Het 
voorstel wil een soort ‘slot op de deur’. Om die reden wil het bestuur de vrijheid om 



de optie van een verenigingsmanager te onderzoeken. Niet gezegd is dat het 
daadwerkelijk zover komt, want het heeft niet de voorkeur. maar voor het geval dat, 
moet het bestuur dit voorleggen in de ALV. Dus bij dezen.  
 
De kosten van het aanstellen zal geen (wezenlijk) effect op de contributie hebben. 
 
Bertil geeft aan dat er op dit moment iemand zich heeft gemeld voor de organisatie 
van de senioren competitie en dat hij volgend jaar (juni) wil en zal meedraaien met 
de najaarscompetitie. Het is iemand die voor andere verenigingen taken heeft 
gedaan en daar nu mee stopt en dus voor onze vereniging nu wat zou willen 
betekenen.  
 
Hoite vraagt of er via het Friesland college (sportopleiding) wellicht opties zijn.  
Patrice geeft aan dat er ook wel met stagiaires van het Cios rondlopen via Age en 
Pieter (als docenten van het Cios). Stagiaires zijn alleen niet geschikt voor dit 
onderwerp omdat het voor minimaal een aantal jaren, in ieder geval een langere 
periode, opgepakt moet worden.  
 
Tessa geeft aan het eens te zijn met het voorstel omdat het ook in deze tijd past. 
 
Het voorstel wordt aan alle aanwezige leden voorgelegd: 
Het voorstel van de – eventuele – verenigingsmanager wordt unaniem aangenomen. 
 
Tim dankt voor het vertrouwen dat het bestuur er op gepaste wijze mee om zal gaan. 
 

13. Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen/opmerkingen. 

 
14. Sluiting 

De voorzitter sluit om 22.10 uur de vergadering en bedankt eenieder voor zijn/haar 
aanwezigheid, en bedankt, namens het voltallige bestuur voor het vertrouwen in de 
accordering van het voorstel. 


