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Opmerking: Anders dan gebruikelijk is, als gevolg van de Corona pandemie, gekozen voor het houden 

van een digitale Zoom-vergadering. Leden die dat wensten hebben een uitleg gekregen voor het 

gebruik van Zoom en ondanks geuite bezwaren vanuit de 55+ commissie hebben 50 mensen aan de 

vergadering deelgenomen. Een ongekend groot aantal. Een afmelding is ontvangen van Wout 

Hulzebosch. 

Opening en mededelingen: De voorzitter heet de ingelogde deelnemers welkom en opent de 

vergadering. Van de 55+ commissie is een schrijven binnengekomen, waarin bezwaar geuit wordt 

tegen digitaal vergaderen. Uitgelegd wordt dat toch gekozen is voor vasthouden aan de gekozen 

datum om voortgang van bestuur en activiteit te waarborgen en dat de onzekere situatie rondom 

Corona geen uitzicht geeft op verbetering binnen afzienbare termijn. 

Notulen ALV 2020: worden goedgekeurd. 

Toelichting ontwikkelingen duurzaamheid: De getroffen maatregelen werpen vruchten af, zoals zich 

laat zien in de sheets. Voor dit jaar wordt de isolatie van het clubgebouw verder verbeterd en wordt 

de CV ketel vervangen door een hybride warmtepomp. 

Ledenwerving en -behoud: Jeroen Hagedoorn geeft een toelichting op het grote succes van de 

ledengroei in het afgelopen jaar. Inzet voor 2021 is de nieuwe leden te behouden; door het 

organiseren van activiteiten, een (trainings)aanbod op maat en het onderhouden van contact. 

Fair Play: Smalhorst is een erkende Fair Play vereniging geworden. Via een enquête hebben de leden 

aan kunnen geven waar zij aandacht rondom gedrag en een veilige sportbeoefening nodig achten. Er 

is een externe vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Fair Play heeft een eigen pagina op de 

website om leden te informeren. In 2021 zal men via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden 

over verdere ontwikkelingen en t.z.t. komt er een vervolg op de enquête.  

Restyling kantine: Er is een commissie gevormd om de restylingsideeën om te zetten in plannen. De 

voortgang hangt samen met de energiemaatregelen die ook genomen worden. De voorbereidingen 

en eerste werkzaamheden zijn gestart. 

Voortgang activiteiten: Door de coronapandemie kwam er een flinke streep door de vele 

activiteiten. Voor de jeugd is er gelukkig wel het nodige doorgegaan. Voor 2021 staan er diverse 

dingen gepland en wordt ingezet op het ook motiveren van de nieuwe leden om deel te nemen. Voor 

de jeugd worden schooltennis en het Rondje Midden-Drenthe weer opgepakt. De padellers krijgen 

een eigen stem in de nieuw gevormde padelcommissie en gezocht zal worden naar mogelijkheden 

voor samenwerking met andere padelverenigingen. 

55+ : Ook voor deze groep golden het afgelopen jaar beperkingen en konden geplande activiteiten 

niet doorgaan. Wel is de jeu de boulesbaan aangelegd en kan deze in gebruik genomen worden zodra 

dit, gezien Corona, veilig kan. Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om bij de inrichting 

van het terrein rondom de baan te bekijken of er ook verlichting geplaatst kan worden. Alle 55+ 

activiteiten voor 2021 worden opgenomen in de kalender op de site.  

Sponsering: Er zijn veel nieuwe sponsoren gecontracteerd. Ook voor de “Vrienden van “ groeit de 

belangstelling. De commissie heeft behoefte aan tenminste 2 nieuwe commissieleden.  



Financieel verslag: De penningmeester geeft toelichting op het verslag. Het jaar wordt afgesloten 

met een positief saldo, mede door overheidssteun die wegens Corona verleend werd. Ook droegen 

de verhuur aan &Vriendjes, de vele zomer- en winterlidmaatschappen en sponsorcontracten bij aan 

het mooie saldo en werd het verlies aan inkomsten vanuit de kantine voldoende gecompenseerd. 

Kascommissie: Hans v Markus doet verslag van de kascontrole die hij en Jan Koopal a.d.h.v. de 

checklist hebben uitgevoerd. Met grote complimenten aan Anna Jager en Ton Berendsen wordt de 

leden gevraagd de boekhouding goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. De 

vergadering gaat akkoord. Voor komend jaar wordt de nieuwe kascommissie benoemd en deze zal 

bestaan uit Jan Koopal, Rob Gerrits en reserve lid Hans v Markus. 

Benoeming Bestuur: Jacobien Stein is aftredend en niet herkiesbaar. Tamara Oldenhuis Arwert stelt 

zich kandidaat bestuurslid voor de functie van secretaris. Ingmar Hans stelt zich beschikbaar als 

kandidaat bestuurslid. Tamara en Ingmar stellen zich voor en de vergadering gaat akkoord met hun 

benoeming. Jacobien wordt bedankt voor haar inzet afgelopen jaren en krijgt een boekenbon. 

Benoeming Commissieleden: Nieuw is de pas gevormde padelcommissie, op dit moment bestaande 

uit drie leden. Er is ruimte voor groei. In al bestaande commissies zijn hier en daar mensen toe- of 

afgetreden. Er zijn nog vacatures bij de TC, de JC, de sponsorcommissie en de lessencoördinatie. 

Vrijwilligers: In 2021 zal op alle leden tussen 18 en 70 jaar een beroep gedaan worden om zich 

middels het uitvoeren van een kantinedienst of andere klus tenminste 1 x per jaar in te zetten voor 

de club. Nieuwe leden zijn het eerste jaar vrijgesteld van deze verplichting. 

In het zonnetje: Aly Krol en Ania Palky verdienen deze pluim en een bijpassend cadeautje, omdat ze 

zich het afgelopen jaar enorm hebben ingezet voor de begeleiding van de nieuwe (zomer- en 

winter)leden.  

Begroting: De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2021. Corona geeft enige 

onzekerheid rondom de te mogen verwachten (kantine) inkomsten. Nieuw is de huuropbrengst 

trainer, doordat er met Marten een trainers-huurcontract is afgesloten. Deze inkomsten zullen aan 

de lastenzijde de kosten tennisstimulering compenseren. De contributie wordt geïndexeerd. 

De ALV geeft goedkeuring aan de financiële stukken en de begroting. 

Voorstel 2e padelbaan: De voorzitter geeft een toelichting op de overwegingen van het bestuur om 

de vergadering te vragen in te stemmen met de plannen voor aanleg van een tweede baan. Er is 

ruimte voor vragen en discussie. Hoewel er bij sommige leden reserves bestaan over het 

bestaansrecht van zo’n baan, valt de stemming zeer positief uit. De groep die zich bezighoudt met 

het onderzoek ‘aanleg tweede baan’ kan verder, onder de voorwaarden dat aanleg niet zal leiden tot 

contributieverhoging en de business case niet negatief op de begroting zal drukken.  

Kinderopvang &Vriendjes: De opvang groeit en maakt meer en meer gebruik van de geboden 

faciliteiten. In overleg met bestuur en stichting worden plannen gemaakt voor uitbreiding en 

wijziging van de locatie, waarbij &Vriendjes heeft aangegeven heel graag bij Smalhorst te blijven. 

Gedacht wordt aan het plaatsen van units op het stuk terrein achter de kleedkamers, aangevuld met 

een stukje grond van de korfbalclub. Hierover zijn gesprekken gaande met gemeente en Vitesse.  

Rondvraag en sluiting: geen vragen en Remko bedankt allen voor deelname en inzet voor deze 

bijzondere digitale ledenvergadering. 

 


