
 
 
Notulen Algemene Ledenvergadering 16 april 2018 
 
Aantal afwezig met kennisgeving: 3 
Aantal aanwezige leden: 35 
Handtekeningen op presentielijst: 30. 

1. Opening 

Gé opent de vergadering. Hij vertelt dat de club op financieel niveau en commissie niveau zijn 
opgang vindt. Helaas blijft het bestuursniveau wat achter. Het is lastig om nieuwe bestuursleden te 
werven.  

2. Invullen bestuursvacatures 

Gé geeft aan dat bestuur momenteel onderbezet is. Het is lastig om leden enthousiast te krijgen om 
aan de bestuurstafel plaats te nemen. Gé heeft de laatste tijd een aantal gesprekken gevoerd wat 
een nieuw bestuurslid jeugdcommissie en een nieuw bestuurslid technische commissie heeft 
opgeleverd. 
 
Peter van der Zaag treedt af als bestuurslid technische commissie. Jan Broekman stelt zich kiesbaar 
als bestuurslid technische commissie. De ALV gaat akkoord.  
 
Dion van Groningen stelt zich kiesbaar per 1 september 2018 als bestuurslid jeugdcommissie. De ALV 
gaat akkoord.  
 
Veronique Huisman-van Soelen stopt als secretaris. Gé doet een oproep voor de secretaris functie, 
want de club kan niet zonder secretaris. Ook zoekt Gé nog een nieuwe voorzitter, maar geeft aan zelf 
nog een jaar aan te kunnen blijven als interim voorzitter. Vanuit de zaal stelt niemand zich kiesbaar 
voor het secretarisschap. Het bestuur beroept zich op artikel 9.7 in de statuten en schorst de 
vergadering voor 10 minuten.  
 
Na de schorsing van de vergadering heeft Jolanda Dul aangegeven te willen nadenken over het 
secretarisschap. Dit is voor het bestuur voldoende om de ALV te hervatten. 
 

3. Notulen vergadering 20 februari 2017 

De ALV gaat akkoord met de notulen van 20 februari 2017. 

4. Kascontrolecommissie 

Molly Verdegaal leest de verklaring voor van de kascontrolecommissie, zie bijlage.  

5. Benoeming kascontrolecommissie 2018 

In 2019 bestaat de kascontrole commissie uit Molly Verdegaal en Jos van der Velden. Ger van der 
Geld is reserve. Peter Tuinier treedt af. 

6. Staat van baten en lasten 2017 

Kees licht de cijfers toe. Hij geeft aan erg blij te zijn met het resultaat. Dit komt onder andere doordat 
de baromzet fors is gestegen.  
 
Piet Gubbels vraagt onder welke kop het parkverhuur valt. Karin beantwoordt dat dit onder overige 
opbrengsten valt.  



7. Balans 

Kees licht de balans toe. Ons banksaldo is momenteel groter dan de voorzieningen. Daardoor is er 
ruimte in de cijfers voor eventueel LED-verlichting of het aanpak van de banen. Daarnaast kunnen we 
ook bij aanpak van LED-verlichting besparen op de energiekosten. De club telt momenteel 220 leden. 
 

8. Begroting 2018 

Kees neemt de begroting door. Piet Gubbels geeft aan dat de kosten voor de jeugd wellicht kunnen 
stijgen gezien het jaarplan dat is gepresenteerd. Hij verwacht dat de kosten rond 500 euro uitkomen. 
Het bestuur gaat akkoord.   
 

9.  Bestuur en commissies, mondeling jaarverslag 2017 

a)  Bestuur 

Gé geeft aan dat het bestuur afgelopen jaar een magere bezetting heeft gehad. Gezien de 
ontwikkelingen van het afgelopen jaar was het een aardige uitdaging om alles te regelen. Deze 
ontwikkelingen blijven doorgaan, waardoor het bestuur zich de komende periode richt op de privacy 
wet, de IVA (instructie verantwoord alcohol schenken) en het beleid van de gemeente.  
 
Gé maakt van de gelegenheid gebruik om van een aantal bestuursleden afscheid te nemen; 
- Corina van Arkel is afgelopen jaar gestopt met de ledenadministratie. Elza van Malsen heeft de 
ledenadministratie overgenomen. Gé bedankt Corina voor haar inzet. 
- Veronique Huisman-van Soelen treed af als secretaris. Gé bedankt Veronique voor haar inzet. 
- Willem-Geert van der Moer is afgelopen jaar afgetreden als bestuurslid barcommissie. Arie Koster 
heeft deze functie van hem overgenomen. Gé bedankt Willem-Geert voor zijn inzet. 
- Peter van der Zaag treedt af als bestuurslid technische commissie. Gé bedankt Peter voor zijn inzet. 
 

b)  Ledenwerf commissie 

Molly Verdegaal vertelt dat de ledenwerf commissie het afgelopen jaar een paar keer bij elkaar zijn 
gekomen en hun best hebben gedaan om nieuwe leden binnen te halen. De commissie heeft het 
afgelopen jaar zeer veel activiteiten georganiseerd, waaronder de open dag, het succesvolle tennisfit 
en koningsspelen met de jeugd. Daarnaast heeft de commissie het gehele jaar racketavonden 
georganiseerd. Alle inspanningen hebben in totaal 19 blijvende leden opgeleverd.  
 
De ledenwerf commissie heeft onderzoek gedaan naar redenen waarom leden hun lidmaatschap 
soms opzeggen. Blessures of verhuizingen zijn de meest opgegeven redenen. Leden zeggen niet op 
omdat ze het niet naar hun zin zouden hebben en spreken hun positieve waardering uit naar de 
vereniging.  
 
Corina stopt als commissie lid. Molly bedankt Corina voor haar inzet. Daarnaast wil Molly graag een 
speciale dank uitspreken naar Piet Gubbels die veel heeft georganiseerd het afgelopen jaar. 
 
Komend jaar staan weer veel leuke activiteiten in het jaarplan van de ledenwerf commissie. Molly 
roept op aan bestaande leden om ook langs te komen op racketavonden om zo de nieuwe leden ook 
kennis te laten maken met bestaande leden. En de laatste oproep: mocht je familie/kennis/vrienden 
hebben die graag willen tennissen, breng nieuwe leden binnen! 
 

c)     Technische en jeugdcommissie 

Peter vertelt dat we een goed tennisjaar hebben gehad. Er zijn veel activiteiten georganiseerd. Zelfs 
al was het soms lastig te plannen, hebben toch veel activiteiten doorgang kunnen vinden. Het 



snerttoernooi en begintoernooi zijn afgelopen jaar niet doorgegaan. De commissie zal proberen deze 
toernooien dit jaar weer op te pakken. 
 
Piet Gubbels heeft een toevoeging voor de jeugdcommissie. Hij geeft aan dat hij blij is dat iemand is 
gevonden voor de jeugdcommissie. Het afgelopen jaar is er een werkgroep geweest, waardoor een 
jaarplan is gemaakt in november. Piet geeft aan dat ze vlot van start zijn gegaan en zich richten op 
kinderen van 5/6 jaar. Doordat deze kinderen op het park zijn geweest, heeft dit geresulteerd in 12 
kinderen die les hebben en 8 kinderen maken momenteel kennis met tennis. Piet benadrukt dat hij 
het zonnig inziet met eventueel jonge ouders in commissies.  

d)    Barcommissie 

Arie geeft aan dat de barcommissie een goed jaar heeft gedraaid. Echter wordt de regelgeving wel 
steeds veeleisender. Hij roept op aan leden om de online cursus Instructie Verantwoord Alcohol 
schenken te doen. Dit is verplicht voor iedereen die bardienst draait en de cursus is niet moeilijk. Het 
certificaat kan in de map achter de bar worden gearchiveerd. Bij controle kan snel worden 
aangetoond dat diegene de test heeft gemaakt.  
 
Max vraagt of dit een regel is vanuit de landelijke overheid of vanuit de gemeente. Arie geeft aan dat 
deze regel landelijk is, maar dat de gemeente de controle in handen heeft.  
 
Piet Gubbels geeft aan dat via een mobiel niet mogelijk is om in te schrijven voor de bardienst. Hij 
vraagt of dit is opgelost. Het bestuur moet Piet het antwoordt schuldig blijven en zal hiernaar kijken. 
 
e)    Parkcommissie 
Gé geeft aan dat de parkcommissie niks te klagen heeft en dat de parkcommissie een goed team 
heeft. De parkcommissie is momenteel druk met de voorbereidingen voor de LED-verlichting. 
Daarnaast is ze bezig met een spuitprogramma in verband met het water op de banen.  
 
Hans de Haas denkt regelmatig mee over het gebouw en Peter Tuinier is toegevoegd aan de 
parkcommissie.  
 
Corina wil graag een compliment overbrengen aan de parkcommissie dat het park, ten opzichte van 
andere verenigingen, altijd keurig bij ligt.  

f)     Gebouwenbeheer 

Gé geeft aan dat de automatisering veel tijd in beslag neemt. Hans van Dalem heeft de data beheer 
overgenomen van Rob Quaedvlieg.  
 
 
g)     Sponsorcommissie 
Er komt een nieuw bord te hangen voor sponsors. Nu de economie wat beter is, gaat de 
sponsorcommissie zijn best doen om deze plekken ook in te vullen. 
 
Jan Broekman geeft aan dat er momenteel winddoeken hangen van bedrijven die niet meer 
sponsoren. Daardoor is het voor nieuwe bedrijven minder zichtbaar dat de club sponsors kan 
gebruiken. Gé geeft aan dat de bestaande winddoeken nu blijven hangen, vanwege het voordeel op 
de banen. Deze gaan er uiteraard zo spoedig mogelijk af op het moment een nieuwe sponsor zich 
aanbied.  
 
Jolanda Dul vraagt of het sponsorgeld ook wordt gebruikt voor toernooien. Gé geeft aan dat de 
toernooien los worden gesponsord en dat de toernooicommissies dit oppakken. De 
sponsorcommissie richt zich op sponsors die het gehele jaar de club willen sponsoren. 
 



10. Aanschaf LED-verlichting 

In de stukken presenteert het bestuur een plan voor LED-verlichting op de banen. Om dit te bereiken 
is door het bestuur een speciale LED-commissie in het leven geroepen. Deze commissie heeft met 
diverse partijen gepraat en heeft een aantal tennisverenigingen (referenties) bezocht met LED-
verlichting.  
 
Jan Broekman vraagt met welke partij de commissie graag dit plan wil realiseren. Gé geeft aan dat ze 
graag met Sport Technologies in zee willen. Zij zijn één van de weinigen die kunnen installeren op de 
huidige lichtmasten. Deze zijn inmiddels gekeurd en goedgekeurd voor het installeren van de LED-
verlichting.  
 
Corina van Arkel vraagt binnen welk tijdsbestek het bestuur dit wil realiseren. Gé geeft aan dat er 
nog geen tijdslot is vastgesteld. Bij akkoord van de ALV is het doel om dit plan nog dit jaar te 
realiseren en aanspraak te maken op de subsidie.  
 
De ALV heeft geen bezwaar tegen het voorgestelde plan en gaat akkoord. 
 

11. Revitalisering van de tennisbanen 

In de stukken doet het bestuur een voorstel voor eventueel revitalisering van de banen. Gé geeft aan 
dat dit voorstel een premature vraag is om eventueel een nieuwe ALV te voorkomen. Indien de ALV 
akkoord geeft op dit voorstel, zal het bestuur het alleen uitvoeren indien dit nodig is.  
 
Gé geeft de parkcommissie op dit moment bezig is met een spuitprogramma. In het najaar is te 
testen of dit spuitprogramma ook effect heeft.  
 
Willem Geert van de Moer vraagt of dit plan ook geldt voor baan 1. Gé antwoord dat dit nog onzeker 
is, maar dat dit wel in het budget is opgenomen. 
 
Kees vraagt wat bepalend is voor de levensduur van de banen. Max Quaedvlieg geeft aan dat dit de 
ondermat is. Als het spuitprogramma goed uitpakt, kan de ondermat nog jaren mee. Nu zijn bos, 
groen, algen de grootste boosdoeners. Met het spuitprogramma proberen we te voorkomen dat niet 
meer getennist kan worden op de banen.  
 
Willem Geert van de Moer vraagt ook of er duidelijk is wat er mis is op baan 2. Gé geeft aan het 
duidelijk is dat het probleem algengroei is. Max Quaedvlieg geeft aan dat het drainage systeem 
verder goed werkt.  
 
Kees vraagt hoe lang het spuitprogramma moet draaien voordat er effect te merken is. Max 
Quaedvlieg geeft aan dat dit nog niet duidelijk is.  
 
Gé vraagt akkoord voor revitalisering van de banen, indien het spuitprogramma niet werkt. De ALV 
gaat akkoord. 
 

12. Rondvraag 

- Nico Maathuis vindt dat er weinig op de nieuwe website te vinden is. Hij mist de competitie teams 
en bijvoorbeeld de ledenlijst. Peter van der Zaag geeft aan dat hij bezig is met de competitieteams 
samen met de KNLTB, maar dit vooralsnog niet mogelijk is om op de website te noteren. De ledenlijst 
wordt alleen zichtbaar als men is ingelogd. Betsy van der Heijden geeft aan dat ze bij de 
competitieteams wel de uitslag kan invoeren. Zij neemt contact op met Ivo om te kijken of de teams 
zichtbaar op de website kunnen komen. 



- Piet Gubbels geeft aan dat de club op 14 mei 2018 een AED-herhalingscursus organiseert. Voor wie 
geïnteresseerd is, kan zich opgeven bij Piet. 
- Esther van Arkel vraagt of het een idee is om een padelbaan aan te leggen. Padeltennis is erg in 
opkomst. Gé en Max geven aan dat een padelbaan op dit moment nog erg duur is om aan te leggen 
en dat dit ten koste gaat van een andere baan. Om dit te kunnen realiseren zijn dan ook nieuwe 
leden nodig. Er wordt besloten even af te wachten of de trend doorzet.  
- Sylvia Bastiaanse vraagt of de trainer nu een baan kan blokkeren bij het nieuwe afhangbord. Kees 
beantwoord dat dit als goed is nu mogelijk moet zijn.  
- Sylvia Bastiaanse geeft aan dat een aantal mensen die geen lid meer zijn, nu niet meer met een 
tennispas kunnen betalen. Zij vraagt hoe deze mensen kunnen betalen en of hier een oplossing voor 
is. Kees geeft aan over een oplossing na te denken. 
- Sylvia Bastiaanse geeft aan dat zij Elza van Malsen moet vragen voor leden import. Zij vraagt of er 
mogelijkheden zij om dit zelf te kunnen. Kees vraagt Sylvia om na de vergadering even te overleggen. 
- Sylvia Bastiaanse vraagt of er een sluitingstijd is voor de sportkantine. Gé geeft aan dat een 
sluitingstijd niet is vastgelegd. Degene die bardienst heeft mag bepalen na de bardienst tot hoe laat 
de kantine open is of eventueel in onderling overleg. 
- Tenslotte geeft Sylvia Bastiaanse aan dat zij in vorige ledenvergadering heeft aangegeven dat de 
tablet niet gebruiksvriendelijk is en vraagt hier iets aan te doen. Tot op heden hangt de tablet er nog. 
Gé geeft aan dat de tablet zal worden vervangen. 
- Saskia van Voorneveld geeft aan afgelopen jaar het Groot Buren Toernooi te hebben georganiseerd. 
Zij dacht dat zij dan geen bardienst hoefde te draaien, maar heeft dit jaar dat wel gedaan. Gé geeft 
aan dat alleen vrijwilligers die het gehele jaar voor de club actief zijn geen bardienst hoeven te 
draaien.  
- Saskia van Voorneveld geeft aan dat ze niet wist dat er consumpties tijdens een toernooi gebruikt 
mochten worden. Hans de Haas geeft aan dat er tijdens een toernooi 1 á 2 consumpties per persoon 
gebruikt mogen worden. Willem Geert voegt hieraan toe dat het wel belangrijk is dat gratis drankjes 
worden weg geboekt op de kassa.  
- Molly wil graag opmerken dat de 1e deur soms niet op slot wordt gedaan. Daarnaast komt zij 
bijvoorbeeld op zaterdag in de kantine, waarna ze eerst een troep moet opruimen van de avond 
tevoren. Molly vraagt of iedereen op de deur wil letten en zijn troep wil opruimen, zodat we allemaal 
bijdragen aan een schone kantine. 
- Betsy van der Heijden geeft aan dat ze soms het samenhorigheidsgevoel mist bij de vereniging. Ze 
geeft aan dat we met z'n allen genoeg verbeterpuntjes hebben en doet een oproep voor meer 
betrokkenheid.   



Bijlage: verklaring kascommissie  

 
Verklaring kascommissie 
 
Datum: 5 maart 2018 
Plaats: kantoor van Eck en van Sterkenburg te Buren 
 
Aanwezig: 
Carin van Sterkenburg,  Accountant 
Kees van Mourik,  Penningmeester 
Molly Verdegaal Lid TV Buren 
Peter Tuinier  Lid TV Buren 
 
 
Ondergetekenden: 
  

Naam: Molly Verdegaal 
Adres: Bulkstraat 12 
Woonplaats: Tricht 
 
Naam: Peter Tuinier 
Adres: Brederode 3 
Woonplaats: Buren 
 

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden: de grootboekrekening, de balans en de daarop 
betrekking hebbende facturen welke verbonden zijn aan de exploitatie van T.V. Buren te hebben 
gecontroleerd. De controle heeft plaatsgevonden over de periode 01-01-2017 tot en met 31-12-2017. 
 
De genoemde stukken zijn door ondergetekenden gecontroleerd en akkoord bevonden. 
 

Toelichting / opmerkingen: 
- De boekhouding is binnen Tennisvereniging Buren zeerprofessioneel en met goede kwaliteit 

geregeld. 
- De boekhouding wordt door een extern kantoor gedaan, van Eck en van Sterkenburg. 

Facturen van de parkcommissie worden door 2 personen afgetekend alvorens deze 
betaalbaar worden gesteld. Bij de barcommissie vindt betaling plaats nadat deze is 
gecontroleerd door een ander barcommissie lid. 

 Voorzitter controleert de ingeleverde bonnetjes welke achteraf worden overgemaakt. 
- de facturen over het boekjaar 2017 zijn steekproefsgewijs gecontroleerd, hierin zijn door 

ondergetekenden verschillende vragen gesteld maar geen bijzonderheden gevonden. 
- uitgaven van de bar gecontroleerd, alsmede het verdienmodel op drank 
 Opvallend is dat de marge van 51% naar 57% is gestegen. 
 De inkoop is met € 2.979,- gestegen maar de verkoop is met € 12.331.- gestegen. 
 Redenen hiervoor zijn: 
 De verhoging van de prijzen 
 Minder verlies 
 Betere consumptieregistratie aan de bar 
 Kostprijs deels geboekt op een andere grootboek rekening waar een ietwat vertekend beeld 

ontstaat 
- De grote posten uit het grootboek gecontroleerd; 
 Overige verenigingskosten: 

Een stijging van € 1044,- dit komt voornamelijk doordat de afvalverwijdering duurder is 
geworden, facturen van Happen transport en het tennis Fit programma. 
Er zijn reeds maatregelen getroffen om de afvalkosten te verminderen door minder frequent af 
te voeren. 
Parkcommissie: 
Een daling in de kosten van € 1185,- dit komt door er in het jaar 2017 minder uit gegeven 
hoefde te worden aan o.a. onderhoud gebouwen. 
Technische commissie: 
Er is een bedrag van € 2213,- meer uitgegeven, dit komt door de meer gemaakte kosten, 
hierdoor is ook veel meer omzet gemaakt, dit komt deels terug in de marge van de bar. 



 
 
Barcommissie: 
Een stijging in de kosten van € 1354,- , dit komt door de stijging in de kosten van het 
schoonmaken (het uurtarief gelijk gebleven maar er moest meer worden schoongemaakt), de 
kosten van het kassasysteem, de emballage en de gekochte keukenattributen. 
 
Belastingen: 
Doordat we vorig jaar aan de gemeente de facturen van twee jaren moeten betalen zijn de 
kosten hiervan € 2511,- minder, dit zal komende jaren dus zo blijven. 

- constatering dat er bijzonder weinig kosten worden gemaakt door de jeugdcommissie. 
- constatering dat het ledenaantal wederom is teruggelopen 
- constatering dat het aantal jeugdleden erg laag is. 
- per saldo is er een tekort van € 1927,-op de Verlies en Winst rekening 
 Dit komt mede door de forse reserveringen die jaarlijks gemaakt worden. 
 Vorig jaar was dit bedrag € 10.351,- de genomen maatregelen en de inzet van betrokkenen 

heeft dus tot een veel beter resultaat geleid. 
 
 
De kascommissie verzoekt de aanwezigen van de vergadering om de bestuurder goedkeuring te  
verlenen voor het gevoerde financiële beleid over de periode 01-01-2017 tot en met 31-12-2017. 
 
  
Plaats:   Buren   Datum:  6 maart 2018 
 
 
 
 
Molly Verdegaal:     Peter Tuinier: 
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