
Agenda Algemene Ledenvergadering 
16 april 2018 - 20:00 uur 
Clubhuis 
 
 
1. Opening 

2. Invullen bestuursvacatures, zie bijlage 02

3. Notulen vergadering 20 februari 2017

4. Staat van baten en lasten

5. Balans, zie bijlage 05 

6. Begroting, zie bijlage 06 

7. Kascontrolecommissie 

8. Benoeming kascontrolecommissie 201

9. Bestuur en commissies, mondeling jaarverslag 2017

a. Bestuur 

b. Ledenwerf commissie

c. Technische en jeugdcommissie

d. Barcommissie 

e. Parkcommissie 

f. Gebouwenbeheer 

g. Sponsorcommissie 

10. Aanschaf LED verlichting

11. Revitalisering van de tennisbanen

12. Rondvraag 

   

  

Agenda Algemene Ledenvergadering  

Invullen bestuursvacatures, zie bijlage 02 

20 februari 2017, zie bijlage 03 

Staat van baten en lasten 2017, zie bijlage 04 

 

Benoeming kascontrolecommissie 2018 

, mondeling jaarverslag 2017 

edenwerf commissie 

Technische en jeugdcommissie 

 

verlichting, zie bijlage 10 

Revitalisering van de tennisbanen, zie bijlage 11 

 



Bijlage 02: Invullen bestuursvacatures  
 

Ad-interim voorzitter : Gé van Malsen, herkiesbaar voor één jaar, vacature voor voorzitter. 

Secretaris : Veronique Huisman-van Soelen aftredend, vacature 

Bestuurslid jeugdcommissie; vacature 

Bestuurslid Technisch Commissie; Peter van der Zaag aftredend, vacature  

Ledenadministratie : Elza van Malsen heeft de ledenadministratie overgenomen van Corina van 

Arkel. 

Bestuurslid Barcommissie; Willem-Geert van de Moer aftredend, Arie Koster stelt zich kiesbaar. 

 
Bij geen invulling van de bestuursvacatures is het bestuur verplicht te handelen op artikel 9.7 
van de statuten: 
Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden 
een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt 
dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht 
binnen één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene ledenvergadering 
bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstaande vacature. 
 



Bijlage 03: Notulen vergadering 20 februari 2017 
 
Aantal afwezig met kennisgeving: 6 
Aantal aanwezige leden: 42 
Handtekeningen op presentielijst: 42. 
 
1. Opening 
- Gé opent de vergadering. Hij geeft aan dat de club aan het opkrabbelen is en benoemt de goede 
opkomst voor het snerttoernooi en het Valentijntoernooi. Gé bedankt hiervoor de barcommissie en 
parkcommissie voor al het harde werk tijdens het Valentijntoernooi. 
- Gé geeft aan dat het aantrekken van de jeugd een punt van zorg blijft.  
- De OTB is overgenomen door tennisschool Ton Kremers. Ton Kremers zal zich later bij de 
vergadering voegen om zich voor te stellen. 
- Agendapunt 6:  Begroting wordt toegevoegd, omdat eerder een begroting ontbrak. 
 
2. Notulen vorige vergadering 
Bij het bespreken van de vorige notulen worden twee opmerkingen gegeven: 
- Max geeft aan dat in de notulen onder punt 5 staat dat de banen nog 5 á 6 jaar meegaan, maar dit 
is onjuist. Hij verwacht dat deze banen nog tot 2020 mee zullen gaan.  
- Rosy heeft als opmerking onder punt 7e dat het niet de bedoeling is om zelf na de winkel te gaan als 
de spullen niet op voorraad zijn. Rosy geeft aan dat in dit geval er contact kan worden gezocht met 
de barcommissie. 
Bovenstaande punten worden gewijzigd in de notulen van de vorige vergadering en de rest wordt 
akkoord bevonden door de ALV. 
 
3. Actiepunten vorige vergadering. 
Gé geeft aan dat niet alle actiepunten van de vorige vergadering zijn gelukt. Het huishoudelijk 
reglement en een nieuw beleidsplan moet nog worden geschreven. Wel is er een dranger op de deur 
geplaatst. 
 
4. Financieel jaarverslag 
Kees licht de cijfers toe.  
We sluiten het jaar 2015 af met een behoorlijk verlies. Dit is te verklaren door de baromzet die is 
teruggelopen, de contributie inkomsten zijn gedaald, de Ecotax van de gemeente is komen te 
vervallen en de belastingen zijn hoger. Tevens heeft de club voor drie jaar erfpacht moeten betalen 
dit jaar. Hiervan waren twee jaar achterstallig, doordat de gemeente dit vergeten was om door te 
belasten. Er is verder goed op de uitgaven/kosten gelet door de toernooicommissies. 
 
5. Balans 2015 
De cijfers uit de W&V rekening zijn doorgevoerd in de balans. De ALV heeft verder geen vragen. 
 
6. Begroting 2017 
Kees neemt de begroting door. De kosten voor de KNLTB zijn voor het ondersteuningsprogramma en 
de afdracht per lid. De ALV stemt in met de begroting. 
 
7. Kascontrolecommissie 
Peter leest de verklaring voor van de kascommissie, zie bijlage. Alle stukken zijn gecontroleerd en 
akkoord bevonden. De boekhouding is professioneel en met goede kwaliteit geregeld. De 
kascontrole commissie ziet dat er een tekort is op de Verlies & Winstregeling en adviseert om de 
drankprijzen wat te verhogen. Tevens constateren zij dat geen begroting voor 2016 ten grondslag lag 



en dat dit voor 2017 ten tijde van de verklaring nog moest gebeuren, maar de begroting voor 2017 
inmiddels is gemaakt. 
De commissie adviseert de vergadering om de jaarstukken goed te keuren en de vergadering stemt in 
met het advies. 
 
8. Benoeming kascontrolecommissie 2017 
In 2017 bestaat de kascontrolecommissie uit Peter Tuinier en Molly Verdegaal. Jos van der Velde is 
reserve. Hans de Haas treedt af. 
 
9.  Bestuur en commissies, mondeling jaarverslag 2016 
a)  Bestuur 
Het bestuur kijkt terug op een jaar waarin veel verenigingen het moeilijk hebben. Het bestuur 
verwacht komend jaar diverse punten op te pakken zoals actualisering van het HR en beleidsplan. 
 
b)  Ledenwerf commissie 
Jacqueline geeft aan dat ze regelmatig hebben afgesproken het afgelopen jaar en hun best hebben 
gedaan om nieuwe leden binnen te halen. Jacqueline geeft aan dat  dit mooie resultaten heeft 
opgeleverd: 
- Er is een flyer gemaakt met de tientjes-actie. Dit heeft 25 nieuwe leden opgeleverd. 
- Er zijn diverse racketavonden georganiseerd.  
- De B-fit was erg geslaagd. Enthousiaste leden hebben hardgelopen in het park en daarna een lekker 
potje getennist. 
- De KNLTB kwam met een leuke pilot; tennis fit. Hierin kregen de leden de mogelijkheid om voor 
€35,- 6 lessen te volgen van Ralph met daarna toswedstrijden. 16 leden hebben de pilot enthousiast 
gevolgd en binnenkort volgt een 2e editie. Jacqueline roept op om, als je nog niet hebt ingeschreven, 
dit zeker alsnog te doen. 
 
Het zijn zowel vaste als nieuwere leden die dit jaar hebben opgezegd. Geen tijd, blessures en 
verhuizingen komen het vaakst voor. Het bestuur geeft aan dat het ledenaantal een punt van zorg 
blijft. 
 
c)     Technische en jeugdcommissie 
- Peter vertelt dat er veel leuke gezellige toernooien zijn georganiseerd afgelopen jaar. Het vier toren 
toernooi en het Valentijntoernooi zijn daarin de uitschieters en vragen dan ook om meer aandacht.  
- Alle toernooien voor komend jaar staan op de website. 
- Goede ideeën zijn altijd welkom. Wie graag een leuk toernooi wilt organiseren kan altijd contact 
opnemen met Peter. 
- Peter en Betsy hebben hun VCL gehaald voor het organiseren van de competitie. 
- Peter heeft binnen de technische commissie een wat andere structuur opgericht. Hij heeft een 
denkteam samengesteld bestaande uit Alice de Geus, Jan Willem Schuurman, Betsy van der Heijden, 
Dick Simmelink en Piet Gubbels.  
- Voor de jeugd zoekt de commissie nog mensen die graag willen helpen.  
- Een aandachtspunt voor komend jaar zal zijn om wat meer jeugdactiviteiten te organiseren, 
waaronder de ouderkind toernooien. 
 
d)    Barcommissie 
Rosy vertelt dat er door de barcommissie het afgelopen jaar veel uurtjes is gewerkt met veel plezier. 
Door de grote groep die de barcommissie heeft, kunnen ze het werk goed verdelen. Tijdens 
activiteiten staat de barcommissie altijd klaar. 
 
Rosy en Lenie vertellen dat de opkomst een punt van aandacht blijft. Regelmatig komen mensen niet 
opdagen, soms ook omdat ze de berichtgeving missen vanwege een onjuist e-mailadres.  



Corina merkt op dat het lastig is om de NAW-gegevens van de leden up-to-date te houden.  
 
e)    Parkcommissie 
Gé vertelt dat er veel werk is verricht het afgelopen jaar. Dit jaar zijn er parkeerplekken geregeld bij 
het clubgebouw. Hij benadrukt dat de commissie graag wil dat deze plekken wel enkel voor 
incidenten wordt gebruikt. Bij vrij tennissen is het de bedoeling dat iedereen parkeert aan de 
overkant.  
 
Dit jaar zal de parkcommissie een plan gaan uitwerken op gebied van LED verlichting. Er is een 
subsidiepot voor de komende 5 jaar beschikbaar gesteld. De commissie wil kijken of LED verlichting 
een zinvolle investering is. Het plan zal worden voorgesteld tijdens de ALV 2018. 
 
f)     Gebouwenbeheer 
Voor het gebouw is een meerjarenbegroting gemaakt. Tevens is er een energie check uitgevoerd. De 
bevindingen volgen later. 
 
g)     Sponsorcommissie 
- Arnoud introduceert een nieuw lid van de sponsorcommissie: Tjerk Ploeger. 
- Het afgelopen jaar zijn er 40 bedrijven benaderd. Het werven van nieuwe sponsoren blijft heel 
lastig. De meeste bedrijven sponsoren al een 3e wereldland of de plaatselijke voetbalvereniging. 
Echter, de sponsorcommissie verwacht wel wat verbetering vanwege het aantrekken van de 
economie. 
- Het idee leeft om de kantine te verhuren aan het bedrijfsleven met tennis clinic en catering. De 
sponsorcommissie zal dit idee verder uit gaan werken samen met de barcommissie en gaan kijken of 
hier vraag naar is. De vergadering is enthousiast en geeft de commissie akkoord om 5 avonden 
komend jaar te organiseren. Dit moet dan wel in samenspraak met de technische commissie en de 
barcommissie. 
- Arnoud doet opnieuw een oproep om mensen in je eigen netwerk enthousiast te maken om te 
sponsoren voor TV Buren.  
- De sponsorcommissie zou graag samen met de barcommissie willen kijken  of leveranciers kunnen 
en willen sponsoren. 
- De tarieven voor sponsoring zijn wat verlaagd om zo te proberen sponsors over de streep te 
trekken. 
- De sponsorcommissie vraagt of de borden wat verfraaid kunnen worden voor een betere 
presentatie.  De doeken worden komend jaar opgeschoond. Het bestuur zal het verfraaien van de 
borden agenderen in de volgende bestuursvergadering. 
- De sponsorcommissie geeft aan dat voor een toernooi vaak makkelijk sponsors te vinden zijn dan 
vaste sponsors. 
 
10. Contributie 2017 en 2018 
De contributie 2017 blijft ongewijzigd. Het bestuur vraagt de ALV om toestemming om eventueel de 
contributie te kunnen verhogen volgend jaar met 10 euro per lid per jaar. Leden die via automatische 
incasso betalen krijgen een korting van 5 euro per lid. 
 
Een lid heeft bezwaar tegen het afgeven van een automatische incasso. Corina geeft aan dat 
automatische incasso veel werk zal schelen voor de ledenadministratie. Helaas gebeurt het ieder jaar 
dat de ledenadministratie achter de contributie van leden aan moet.  
 
De ALV gaat akkoord met het voorstel en het bestuur zal komend jaar bekijken of we het nodig zullen 
hebben. 
 
 



 
 
11. Voorstel consumpties 2017 
De cijfers van afgelopen jaar geven voldoende aanleiding om een aantal consumpties te verhogen. 
Het voorstel is om bier en wijn met 15 cent te verhogen, frisdrank met 10 cent en een incidentele 
verhoging van Smirnoff naar € 3,50 en Aquarius naar € 2,00. Ingangsdatum is 1 maart 2017. 
 
Rosy vraagt waarom er gekozen is voor deze opzet en niet de becijferde sheet van de barcommissie. 
Gé legt uit dat dit voorstel eenvoudiger is en dan het resultaat hetzelfde is. Rosy heeft er bezwaar 
tegen dat het voorstel van de barcommissie voor prijsverhogingen terzijde is geschoven en niet in de 
ALV is ingebracht. 
 
De ALV gaat akkoord met het voorstel. 
 
12.    KNLTB app 
Kees vertelt over de KNLTB app en laat wat printscreens zien op de TV. Vanuit de KNLTB gaan we 
starten met een standaard versie van de app welke gratis is voor TV Buren en de leden. Hij vertelt dat 
op dit moment een pilotgroep is opgericht bestaande uit Cees, Corina en Veronique. Deze maand 
zullen zal de pilotgroep de app verder testen en de verwachting is om hem volgende maand te 
lanceren. Zodra de app te gebruiken is, zullen alle leden hierover een uitgebreide handleiding 
ontvangen. 
 
Een van de aanwezigen vraagt of we de app niet mee kunnen nemen in sponsoring. Cees antwoord 
dat dit op dit moment nog niet mogelijk is vanwege de standaard app, waaraan geen kosten zijn 
verbonden. Er is ook een betaalde versie waar wel evt. sponsoring op kan, maar hij wil eerst kijken 
hoe het gebruik van de app zal verlopen. 
 
13.  Wisseling van het bestuur en commissies. 
Gé wil graag nog een jaar interim voorzitter blijven. Niet omdat hij geen vaste voorzitter wil zijn, 
maar graag het bestuur graag wat wil verjongen. De vergadering is akkoord. 
 
Anne Boelsma stopt als secretaris. Veronique Huisman-van Soelen stelt zich verkiesbaar. De 
vergadering is akkoord. Gé bedankt Anne voor haar inzet en wenst Veronique succes. 
 
Corina van Arkel is bezig met haar laatste jaar voor de ledenadministratie. Gé roept op dat als 
mensen dit willen overnemen, zich te melden bij het bestuur. Hij benoemt dat er mogelijkheid is om 
met Corina komend jaar mee te lopen.  
 
De barcommissie verwelkomt Arie Koster. 
 
Marieke Kölker en Seba Tuinier stoppen als lid van de TC/Jeugdcommissie. Peter bedankt Marieke en 
Seba voor hun inzet. De TC bestaat dit jaar uit: Alice de Geus, Jan Willem Schuurman, Betsy van der 
Heijden, Dick Simmelinck en Piet Gubbels. De vergadering gaat akkoord met deze samenstelling. 
 
14.  Rondvraag 
- Rosanne vraagt of er mogelijkheden zijn voor haar contributie, omdat zij voor 3 jaar in Antwerpen 
gaat wonen. Gé vraagt of Rosanne na de vergadering even langsloopt bij Corina om te kijken naar de 
mogelijkheden. 
- Jacqueline geeft aan dat de gasten van het Valentijntoernooi ons hebben gecomplimenteerd met 
het mooie, schone clubgebouw en de mooie banen. Veel gasten hadden het idee op vakantie te zijn.  
- Gwen wil graag het bestuur en alle leden bedanken voor de jarenlange vreugde en de vriendschap 
die zij binnen de club ervaart.  



- Nico vraagt of er mogelijkheden zijn om het oefenbaantje weg te halen. Hij geeft aan als het net 
weggehaald kan worden samen met de palen, dat er dan beter tegen de muur aangeslagen kan 
worden. Gé geeft aan dat dit oefenbaantje is gemaakt om het park kindvriendelijker te maken en zou 
het zonde vinden om dit weg te halen. De vergadering steunt het plan van Nico niet. Als Nico een 
mooie oplossing kan vinden voor het probleem, dan zal hier zeker naar gekeken worden.  
- Tevens vraagt Nico of er een ballenkanon aangeschaft kan worden. Max geeft aan dat iemand het 
ballenkanon dan moet beheren , want in het verleden is het weleens snel kapot gegaan. Tevens is 
een ballenkanon voor de kindveiligheid niet aan te raden. Max heeft zelf een ballenkanon en biedt 
aan dat Nico contact met hem kan opnemen om een keer zijn ballenkanon te lenen. 
 - Tenslotte vraagt Nico of er ook een gemengde wintercompetitie opgezet kan worden.  Esther geeft 
aan ook al wat plannen uit te werken voor mixavonden. De vergadering geeft aan als er behoefte is 
voor een gemengde competitie dat er een groepje opgericht kan worden om te kijken naar de 
mogelijkheden. 
- Sylvia geeft aan dat als ze haar naam googled, haar adresgegeven en telefoonnummer tevoorschijn 
komt  bij de sleuteldienst gegevens en vindt dit niet prettig. Veronique zal kijken of hier iets aan te 
doen is. 
- Esther vraagt of er iets aan de afzuigkap kan worden gedaan. Haar kleren stinken na het bezoek aan 
het clubgebouw vaak naar frituur. Hans erkent het probleem en zal kijken naar de mogelijkheden. Als 
tip wil hij wel meegeven om de afzuigkap al aan te zetten ruim voordat de frituurpan wordt 
aangezet. 
- Sylvia vraagt of er iets aan de muziek tablet kan worden gedaan. Gé geeft aan dat dit begroot staat 
en wordt besproken bij de vergadering van a.s. maandag. 
- Tenslotte stelt Ton Kremers zich nog even voor. Ton Kremers is woonachtig in Ammerzoden en hij 
heeft de werkzaamheden van de OTB afgelopen zomer overgenomen. Hij is actief bij 29 
tennisverenigingen. 
 
 
Bericht achteraf: Piet Gubbels neemt bij nader inzien geen zitting in de denktank en TC. 
  



Bijlage 04: Staat van baten en lasten 2017 

  

 
 

 
 

 
  



Bijlage 05: Balans 
 

 

 
  



Bijlage 06: Begroting 
 

 
  



Bijlage 10: Investeringsaanvraag LED verlichting 

1) Introductie 
Om de exploitatiekosten beheersbaar te houden en om aan te sluiten bij de huidige trend 
van energiebesparing is de TV Buren voornemens de huidige baanverlichting te vervangen 
door LED verlichting. 

 Het park is gerealiseerd in 1982 en baan 1 in 1988. 
  

Om dit te bereiken is door de het bestuur een LED commissie in het leven geroepen. 
Deze commissie bestaat uit Max Quaedvlieg, Hans de Haas, Aart van Arkel en Gé van Malsen 
(voorzitter) 

2) Procedure 
Als referentiedocument is een Pakket van Eisen opgesteld. 
Met 3 leveranciers is vervolgens een aanschaftraject doorlopen inclusief referentie bezoeken 
waarbij uiteindelijk een keuze is gemaakt voor Sport Technologies uit Zeewolde. 

3) Motivatie 
 Meest lichte armaturen waardoor de bestaande lichtmasten gehandhaafd 

kunnen blijven 
 Vernieuwende technologie 
 Dimbaar  
 Terugverdientijd van 6-8 jaar, afhankelijk van het verlichtingsniveau. 
 Laagste operationele kosten 
 Proefspelen door 8 leden van onze vereniging waarbij geen negatieve 

ervaringen werden gemeld. 
 Goede ervaringen van buurtvereniging Ten Medel 

4) Bijkomende werkzaamheden 
Om op termijn niet geconfronteerd te worden met het vervangen van de masten hebben de 
masten inmiddels een keuring ondergaan. De masten zijn goedgekeurd en het resultaat gaf 
geen aanleiding om geen LED armaturen te plaatsen. 

5) Financiering  
De opdracht bestaat uit armaturen, aansluitende kabels en inbedrijfstelling. 
De totale investering zal ca. € 30.000,00 bedragen waarvan subsidiabel  
€ 9.192,76. Het voorstel is om deze 22.500,00 uit onze eigen middelen te financieren. 
Afrondende factuur zal pas vrijgegeven worden als het lichtmeetrapport voldoet aan de 
KNLTB en NSVV eisen. 

6) Planning 
Indien goedkeuring verkregen wordt van de ALV zal zo snel mogelijk een start datum gepland 
worden. Verwachte duur van de werkzaamheden zal ca. 2 dagen zijn. 

  



Bijlage 11: Investeringsaanvraag baanrevitalisering 
 

1) Introductie 
In 2006 zijn de huidige smashcourt banen aangelegd. Verwachte life cycle was 10 jaar. Baan 1 
is na de brand in 2012 geheel gerevitaliseerd. 
Na de laatste onderhoudsbeurt in oktober 2017 werden we geconfronteerd met een 
behoorlijke wateroverlast op met name baan 2. Het bleek dat algengroei ons probleem was. 
Niet verwonderlijk gezien de situering van het park.  
Om dit probleem op te lossen zijn we het overleg aangegaan met ons bekende en onbekende 
leveranciers. 

2) Procedure 
Als eerste is uitgebreid gesproken met Sillicanova, onze huidige onderhoudspartner. Daar 
bleek al vrij snel uit dat er niet een standaard oplossing was.  
Ook is gesproken met leveranciers van biologische spuitmiddelen die de algenvervuiling op 
zouden oplossen. 
 

3) Oplossing 1 
Meest rigoureuze en ook adequate oplossing zou zijn een complete zandrenovatie van de 
banen. Hierbij wordt onder hoge luchtdruk 95% van het infill uit de mat geblazen. Daarna 
wordt verse infill ingestrooid. Dat dit ook de duurste is, spreekt voor zich. Geschatte kosten 
ca. € 30,000,00. 
 

4) Oplossing 2 
Het maandelijks spuiten van het gehele baanoppervlak met een biologisch middel op basis 
van enzymen. Geschatte kosten inclusief een spuitvergoeding € 1.000,00 per jaar/per baan. 
 

5) Voorstel 
Op het moment van de ALV is onze testperiode onvoldoende geweest om te kunnen zeggen 
dat oplossing 2 werkt. Het middel kan alleen gespoten worden boven de 10°C. De vorst in 
met name februari liet spuiten niet toe. Om te voorkomen dat we een extra ALV moeten 
houden vragen wij de ALV om prematuur het bestuur te machtigen om indien oplossing 2 
niet werkt over te gaan op oplossing 1. De verwachting is dat we daar na de zomer een 
besluit over kunnen nemen. 

6) Financiering  
Na uitvoering van de zandrevitalisering zouden de banen weer 5 jaar mee kunnen. De 
vezellengte van momenteel 10/11 mm staat dit ook toe. We krijgen hier  garantie op. We 
kunnen dan 5 jaar langer reserveren in onze meerjarenbegroting en brengen daardoor ons 
spaarprogramma niet in gevaar. 
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