
Van het bestuur          

Verslag Algemene LedenVergadering  
28 maart 2022 

Bestuur aanwezig:  Therese Borghuis ! voorzi3er 

Ronald van Mersbergen ! wedstrijdcommissie 

Jan Drentje ! penningmeester 

Esther Huitema ! secretaris 

MarAjn Lamers -> na benoeming Bestuurslid JC 

Afwezig met kennisgeving: José Broekhuysen, Ron en Marieke Evers, Francoise Enklaar, Robert-
Jan Schampers, Steven Bannink, Niels de Vries 

Aanwezige ereleden: Monique Lubbers 

Aanwezige leden: 8  

1 Opening  

De voorzi3er opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder erelid Monique Lubbers. 

2 Afmeldingen  

Zie afmeldingen hierboven.  
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 Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

3 Notulen ALV 1 november  

Geen vragen en/of opmerkingen over de notulen van 1 november. Notulen zijn bij deze goedgekeurd. 

4.1 Financieel jaarveslag 

Jan licht het financieel jaarverslag toe:  

• PosiAef resultaat 32.483 

• SAjging 18.498 t.o.v. 2020 als gevolg van meer leden 

• Daling schulden 34819 

• In 22/23 lopen weer twee leningen af 

• Geen bijzondere wijzigingen in de kosten 

• Voor 2022 mogen we al uitgaan van 700 leden (ijzeren aantal = 600) 

Huib: Op pagina 11 van de jaarrekening wordt vermeld onder ‘nog te vorderen’: House of Tennis en 
Bosa subsidie. Wat wordt daaronder verstaan?  

Jan: Van Hot betrei dit taakuren, dit is een nabetaling van HoT. Bosa subsidie: zijn gelden die nog 
binnen moet komen. 

Verslag wordt goedgekeurd. 

4.2 Verslag Kascommissie 

Jaap licht het verslag toe. Het verslag zag er goed en verzorgt uit, er was geen speld tussen te krijgen. 
De kascommissie geei zijn akkoord. 

4.3 Benoeming Kascommissie 

Volgens de reglementen zou één persoon van de kascommissie moeten aireden en een nieuwe 
kandidaat moeten aanmelden. Beide leden zijn net nieuw en geven aan graag nog een jaar door te 
gaan. Volgens de nieuwe statuten kunnen beide leden wel blijven zi3en. Besloten wordt dat op het 
moment dat de nieuwe statuten zijn bijgeschreven bij de kvk, de benoeming opnieuw wordt 
geagendeerd. Dit bepalen dus op een later moment. 

5. Verslag commissies 

Accommoda1e commissie 

Huib: Aangegeven wordt dat het aanbrengen van de ledverlichAng hoge prioriteit heei. Nieuwe 
banen worden wel direct met led voorzien. Wat betekent ‘hoge prioriteit’.  

Bestuur: nadat de banen aangelegd zijn, brengen we alle nieuwe investeringen (zoals ledverlichAng) 
in kaart. Dit gaan we prioriteren en voorleggen in de ALV. Verduurzaming van het park staat op de 
agenda bij het bestuur. LedverlichAng wordt in het totaalplan meegenomen. We proberen de 
vervanging plaats te laten vinden, voordat de verlichAng daadwerkelijk is afgeschreven. 
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Verslag is akkoord. 

Sponsorcommissie: zoeken nog sponsoren voor de padel en nieuwe banen. Verslag wordt 
goedgekeurd. 

Wedstrijdcommissie: geen vragen, verslag wordt goedgekeurd. 

Jeugdcommissie: geen verslag dit jaar 

6. Vaststelling contribuFe 2022 

Dit agenda punt is een verplicht punt voor de ALV, maar is de vorige ALV al vastgesteld.  

ContribuAe wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit jaar is de inflaAe heel erg hoog, we moeten kijken welke 
invloed dit op de indexering heei.  

Maarten: energiekosten nemen wel sterk toe.  

Jan: Dit valt nog mee dit jaar, maar we moeten hier wel naar kijken. 

7. BegroFng 2022 

BegroAng is vorige ALV vergadering al goedgekeurd. 

8. Benoemingen Bestuurslid 

MarAjn stelt zich voor als nieuw bestuurslid en stelt tevens de nieuwe jeugdcommissie leden voor. 
MarAjn geei aan dat de ambiAe is om het aantal jeugdleden te laten groeien naar 200 leden, 
momenteel zijn er ongeveer 140 jeugdleden.  

Monique: zijn er nu ook meer vrijwilligers beschikbaar?  

MarAjn: We zijn daar druk mee bezig, de lijst met vrijwilligers is aan het groeien. Vooral ouders 
aanspreken en enthousiasmeren.  

Monique: ben verbaasd over het lage aantal jeugdleden, hebben nu al heel veel banen voor de 
compeAAe, als het gaat groeien hebben we dan wel genoeg banen.  

MarAjn: voor de compeAAe geldt dat dit qua banen geen significant verschil maakt. We willen de 
teams graag wat groter maken, zodat er wat meer reservespelers zijn. 

MarAjn wordt benoemd. 

9. Stand van zaken nieuwe banen 

Jan licht de stand van zaken toe: 

Padelbaan: verwachAng plaatsing kooi en verlichAng over 14 dagen tot 1 maand. Opdracht is 
verleend voorafgaand aan traject met bank om kostensAjging te voorkomen 

Tennisbanen: 

• Inmiddels toestemming bestuur SBESH tot aanleg van de banen (in goed overleg met andere 
gebruikers) 

• ParAjen stemmen planning aanleg op elkaar af/ planning is juli 

• Opstalrecht bij gemeente voor 30 jaar toegezegd 

 3
Verslag Algemene LedenVergadering 28 maart 2022



• Toestemming SWS is binnen – traject garanAe gemeente/ bank kan beginnen = feitelijk een 
formaliteit nu 

Voorwaarden ALV : 

• Financiële dekking is aanwezig (uitloop bestaande leningen, kan uit op basis van 600 leden, 
begroAng wordt daardoor de komende 10 jaar niet extra belast 

• GEEN contribuAeverhoging 

• Afdoende contract met SAchAng Beheer en ExploitaAe Park Hartenstein voor aanleg 
tennisbanen 

Maar: addiAonele investering noodzakelijk door kostensAjging 

• 40.000 euro, wegens 

o InflaAe (5 K) 

o Andere ondergrond (15 K) 

o Mogelijk extra afwatering nodig (15 K), onderzoek of dit nodig is 

Dekking extra kosten: 

• Lening iets verhogen 160.000 (was 150.000) 

• Overige 30.000 is al betaald uit de lopende rekening (overschot 2021) – corona bonus 

• Aflostermijn bliji 10 jaar (economische gebruiksduur = 30 jaar) 

• Rond 2032/33 is hele park aflossingsvrij 

Vraag aan de leden: hoe denken jullie over het dekkingsvoorstel?  

Zwane3a: op de vorige slide stond 35k.  

Antwoord Jan: er komen nog wat extra kosten bij.  

Maarten: waarom in 10 jaar aflossen en waarom niet wat langere termijn.  

Antwoord Adry: ik vind dat je zsm van je schulden af moet zijn, zodat je eventuele toekomsAge 
calamiteiten makkelijker kunt oplossen.  

Renée: En belasAngtechnisch voordeel?  

Antwoord Jan: Nee, we hebben hier geen belasAngvoordeel bij.  

Maarten: ik zou in de nieuwe banen vloerverwarming leggen, de banen zijn dan ook bij vorst te 
gebruiken.  

Antwoord Jan: ik zal dit meenemen.  

MarAjn: vloerverwarming met deze ondergrond, bestaand uit verschillende lagen. Dit maakt het 
lasAg voor vloerverwarming. 

Iedereen gaat akkoord met het dekkingsvoorstel. Jan bedankt iedereen voor het vertrouwen. 

10. Voorstellen leden 

Zijn geen voorstellen ingediend. 

11. Wijziging statuten 

TB licht het proces eerst toe. Volgende week opnieuw een alv, dan is 2/3 van de leden niet nodig. Dan 
wordt er definiAef gestemd. 
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RM licht de wijzigingen toe: 

• Wijziging statuten: 

o Tennis en/of padel 

o Bestuur: oneven aantal, minimaal 3 (was 5) 

o Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur Ajdelijk bij ALV  
Géén conAnuïteitscommissie 

o Niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming bij direct of indirect 
persoonlijk belang bestuurder Indien geen besluit mogelijk: besluitvorming ALV 

o Bestuurders richten zich naar het belang van de vereniging 

o Kascommissie: vervanging bij reglement (was 2 jaar) 

o Stemrecht jeugdleden - we3elijk vertegenwoordiger 

Opmerkingen Steven: 

Vraag: wat is de achterliggende gedachte om post investering van €20.000,- (art. 19 huishoudelijk 
reglement) te laten vervallen en te vervangen voor een nader te bepalen percentage door de ALV. 
Groeit automa1sch mee met begro1ng, percentage is 10% 

Min.3 bestuursleden. Ik raad bestuur aan om min. 5 bestuursleden op te nemen. 
Streven is 5, maar voorstel is toch om 3 te handhaven 

Huishoudelijk reglement: Betaling zonder automaAsche incasso: administraAetoeslag € 15: ik ben hier 
een groot voorstander van maar......is dat we3elijk toegestaan? Dit is weDelijk toegestaan 

Opmerkingen Zwane3a 

art. 7.2: ik vraag me af hoe ik dit moet lezen. Het bestuur kan wel de vereniging binden maar in 
principe niet de leden. Ik snap ook niet waarom dit nodig zou zijn. Wat mij betrei zou deze bepaling 
eruit moeten.  

art. 8.6: ik ben er niet op tegen dat leden vrijwilligerswerk moeten doen. Maar ik ben er wel op tegen 
dat het bestuur dat kan beslissen. Prima om dat via een reglement te doen of de ALV te laten bepalen 
maar niet door het bestuur. Dat vind ik te onevenwichAg. Ter keuze ALV 

art. 11.1: ik vind drie bestuursleden wel wat weinig. Als er 1 of 2 uitvallen bliji er weinig over. 
Minimaal 5 lijkt mij toch beter.  

Art 12.2: beetje nu3eloze bepaling (open deur) zou ik denken maar kennelijk nodig? Correct: is nodig 

art. 17: verder vraag ik me af waarom er toch niet voor wordt gekozen om per volmacht (bijv. max 1 
per persoon) te kunnen stemmen (vraag van een paar leden) Ter keuze ALV 

Adry: 10% waarvan? RM: 10% van de begroAng. Huib: kan me voorstellen dat het beter is om dit te 
koppelen aan het bedrag (procentueel dus). 

Jan: Licht toe waarom we voor minimaal 3 ipv 5 bestuursleden hebben gekozen. Als er iemand 
ontbreekt dat ben je meteen onthand en moet je conAnue naar de ALV voor besluiten. We streven 
zeker naar 5 bestuursleden. 

Monique: ik vind 3 toch echt heel weinig. 

Zwane3a: bestuur kan vrijwilligers toewijzen.  

Antwoord Jan: Het bestuur kan niet zomaar iemand aanwijzen en verplichten om vrijwilligerswerk te 
doen. Daarnaast moet dit ter besluit worden voorgelegd bij de ALV  

Stemmen per volmacht: zijn we niet voor, wenselijk om bij de discussie aanwezig te zijn en dan te 
stemmen. Statuten staat wel toe om via digitale aanwezigheid een stem uit te brengen. 

 5
Verslag Algemene LedenVergadering 28 maart 2022



Verder geen vragen en opmerkingen. Aangezien geen 2/3 van de leden aanwezig zijn, zal er een 
nieuwe vergadering worden uitgeschreven om hierover te stemmen. Dit zal 4 April plaatsvinden. 

Renée: kan ik nu mijn stem indienen, ik kan volgende week niet.  

RM: nee, helaas kan dit niet. 

12. Wijziging huishoudelijk reglement 

RM licht de wijzigingen toe:  

• Wijziging huishoudelijk reglement: 

o Bij betaling in termijnen is automaAsche incasso verplicht. Bij leden die de 
contribuAe jaarlijks willen betalen zonder automaAsche incasso, wordt per lid een 
administraAetoeslag van € 15,00 in rekening gebracht.  

o Agenda Algemene vergadering 14 dagen van tevoren gepubliceerd 

o Termijn kent uitzonderingen (aanpassingen statuten) 

o Ingezonden stukken 5 dagen van tevoren bij secretaris met expliciete vermelding 
ter bespreking vergadering 

o Ledenvoorstel agendapunt: 5 leden, 14 dagen van tevoren 

o Duur zisng in kascommissie, lengte volgens afspraak 

Zwane3e: de 14 dagen bekendmaking agenda was als zo, is geen wijziging.  

RM: dit is verschoven van statuten naar huishoudelijk reglement, vandaar dat het toch een wijziging 
is. 

13. Rondvraag 

Monique: Afgelopen winter waren er, mede vanwege de wintercompeAAe, veel avonden dat er maar 
1 recreanten baan aanwezig was. Dit vind ik erg weinig. Ook al speel ik zelf mee met de compeAAe. Er 
zijn mensen richAng de Slenk gegaan, omdat er weinig recreanten mogelijkheden zijn.  

RM: aandachtspunt voor de volgende keer.  

Arjen: deden ruim 500 leden mee, betekent dat er nog 70 leden zijn die gebruik kunnen maken van 1 
baan. 

Renée: opmerking, ik heb een padelgroepje is om een openingstoernooi te organiseren voor de 
opening 2e baan. We zouden graag wat meubilair willen plaatsen, achter baan 8. Dit verzoek is 
ingediend en nemen dit mee in de volgende vergadering. 

14. SluiFng 

Therese biedt iedereen een drankje aan en sluit de vergadering. 
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