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OPENING & MEDEDELINGEN

• 40 aanmeldingen voor de digitale vergadering, er is 9x 
gebruik gemaakt van de proef vergaderingen. 

• Gezinnen hebben zich 1x aangemeld, maar doen in 
enkele gevallen met meerdere personen mee.

• Afgelopen jaar waren 25 leden bij de ALV (excl bestuur)

• De 55+ commissie heeft bezwaar aangetekend tegen 
digitaal vergaderen

• Afgelopen weken zijn diverse leden proactief gevraagd of 
ze hulp nodig hebben om toch aanwezig te kunnen zijn bij 
de vergadering. Sommige leden hebben extra hulp gehad 
om thuis Zoom aan de praat te krijgen .



NOTULEN EN RONDVRAAG 2020

• In de rondvraag wordt gevraagd naar het belang van de 

aanleg van een tweede padelbaan. Een werkgroep heeft zich 

in de afgelopen maanden gebogen over de mogelijkheden 

en financiële consequenties. In deze ALV komt dit punt 

uitgebreid aan de orde en wordt een voorstel voor aanleg aan 

de leden aangeboden.

• Met betrekking tot vragen over de aanleg van de jeu de 

boules baan kan vermeld worden dat de nieuwe baan een feit 

is. Hij is geheel zonder kosten voor de vereniging aangelegd en 

de eerste spelers popelen om te kunnen starten. Tijdens de 

NLdoet dag wordt het terrein rondom aangekleed met bankjes 

en enige beplanting. In het voorjaar zal, indien mogelijk, de 
baan feestelijk geopend worden.



VERENIGINGSTHEMA’S & COMMISSIES



UPDATE DUURZAAMHEID (REMKO)

Maatregelen 2020:

- Pilot Infrarood, verplaatsing naar 

kleedkamers

- Plaatsing 97 zonnepanelen

- Energie Scan Invent

Maatregelen 2021:

- Vervanging CV ketel door 

Hybride warmtepomp

- Isolatie Clubgebouw
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LEDENWERVING & BEHOUD (JEROEN)

Wat hebben we gedaan en behaald afgelopen jaar:

Z o m e r c h a l l e n g e

• Flyeractie Beilen en facebook: compliment aan de organisatie!

• Resultaat: 85 zomerleden

• > waarvan 8 lid tot december 2020.

• > waarvan 18 lid tot en met 2021!

• Ledenbinding: Tossavonden, groepsapp voor zomerleden,
beginnerstoernooi, vervolgaanbieding en workshop Padel

• Succes door: hulp PR-commissie en warm welkom Aly en Ania. Corona.

W i n t e r c h a l l e n g e

• Resultaat 25 winterleden

• Ledenbinding: groepsapp. Nadere invulling na beperkingen Corona.



LEDENWERVING & BEHOUD (JEROEN)

- In 2020 hebben we de 300 leden aangetikt

- Focus 2021: behoud nieuwe leden

- Door: aanbod op maat, activiteiten zoals tennis, poker 

en padeltoernooi, toss, tennis- en padeldagen.

- Mits Corona dit toelaat

+20 senioren

+6 junioren

Excl zomer/winter
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THEMA VEILIGHEID: FAIR PLAY (ANNA)

• Gezamenlijk doel: in 2020 een Fair Play club worden

• Streven naar een volledig veilige omgeving waar geen plek is voor 
grensoverschrijdend gedrag. Dit willen we bespreekbaar maken.

• Richtlijnen om een Fair Play club te worden

• Lancering webpagina (smalhorst.nl/fairplay)

• Aanstellen Vertrouwens Contact Persoon (VCP): Anja Eefting

• Enquête onder alle leden

> 50 respondenten

> belangrijkste resultaten zijn op site gecommuniceerd.

• Vervolg voor 2021 en verder:

> 2 x per jaar in nieuwbrief aandacht besteden aan fairplay

> in de toekomst een vervolg enquête



UPDATE THEMA KANTINE RESTYLING (ANNA)

• Restylecommissie gevormd: 2 leden kantinecommissie: Wilma en 

Harriet, 3 leden: Arthur, Aaltje en Marijke, 1 lid bestuur: Anna

• Plannen zijn vertraagd in verband met energieplannen Stichting

• Interieur- en kleuradvies gevraagd aan Vinke. 

• Voorbereidingen gestart: 

• Advies kantinecommissie over prioriteiten (alles kan niet worden 

uitgevoerd in verband met beperkt budget)

• Sleuven elektrisch gefreesd

• In 2021 start werkzaamheden



UPDATE ACTIVITEITEN (REMKO)

• Familiedag uitgesteld

• Open Toernooi en andere activiteiten vervallen

• Najaarscompetitie (bijna) afgemaakt

• Clubkampioenschappen succesvol

Vooruitblik 2021:

• Open Toernooi (juli), Beginnerstoernooi

• Clubkampioenschappen

• KNLTB & Evert Mixed competities

• Zoveel mogelijk nieuwe leden betrekken!!



UPDATE THEMA JEUGD (REMKO)

• 2e trainingsuur jeugd

• Samenwerking andere verenigingen

• Inloopgroep jonge jeugd

• Tenniskamp met TC Westerbork

• Lange Onderbroeken toernooi

• Ik & m’n mattie toernooi ☺

Vooruitblik 2021:

• Meer halen uit schooltennis, activiteiten

• Rondje Midden-Drenthe opnieuw leven inblazen

Jeugd Commissie: 

Susan, Bernarda, 

Marten, Remko, jij?



UPDATE THEMA PADEL (REMKO)

• Laddercompetitie kwam niet helemaal van de grond

• Padelschema weer opgestart

• Padel Toss was redelijk succesvol

• Werkgroep 2e padelbaan gestart

• Padel commissie gestart

• Padelbaanhuur meer dan 15x!

Vooruitblik 2021:

• Activiteiten door Padel commissie

• Samenwerking met andere padel verenigingen

• Aanleg 2e Padelbaan!



UPDATE THEMA 55+ (JACOBIEN)

• De jeu de boules baan ligt klaar voor gebruik. Een groep 
spelers heeft zich al aangemeld. Met de NLdoet dag wordt 
het terrein verder aangekleed en de baan wordt, indien 
mogelijk, in april feestelijk geopend.

• Op 14 april (ovb) is er het eerste Oldstars tennistoernooi in 
Beilen. Houd de nieuwsbrief en website voor dit leuke 
dagtoernooi in de gaten.

• Vooruitblik 2021: Met een goed gevulde jaaragenda waarop 
de wekelijkse tossdagen, in- en externe toernooien, 
uitwisselingen, clinics en open trainingen biedt de club alle 
gelegenheid aan de senior plus tennisser om te sporten. De 
organisatie stelt zich ten doel om een grote groep spelers, 
leden en niet-leden, te bereiken en te interesseren om actief 
deel te nemen

55+



UPDATE THEMA SPONSORING (REMKO)

• 7 nieuwe sponsoren aangetrokken. 3 sponsoren hebben 

contract beëindigd, 3 mogelijk nieuwe al voor 2021

• Inloop Tennis & Padel georganiseerd

• Open Toernooi verviel (waarbij sponsoren worden 

uitgenodigd), Kerstbroden uitgedeeld bij zilver+

• Nieuwe sponsorpakketten toegevoegd oa sponsoring 

padelbaan

• 8 Vrienden van TC Smalhorst

• Hanneke weg, Ap weg, Maria nieuw, 

versterking tijdelijk Jeroen & Remko

Vooruitblik 2021: binding bestaande sponsoren 

(mini-interview), versterking vinden voor commissie
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FINANCIEEL VERSLAG

We sluiten 2020 af met een positief saldo:

Door de Corona maatregelen zijn er weinig inkomsten 

kantine geweest. Door nieuwe sponsoren, huur 

kinderopvang en steun van de overheid hebben 

we een gezond financieel jaar gehad. 

Door veel zomerleden die deels hun lidmaatschap 

door hebben laten lopen is het ledenaantal flink 

gegroeid. We zien een positief resultaat in de 

contributie inkomsten.



VERSLAG KASCOMMISSIE

Hans van Markus en Jan Koopal hebben 

de boekhouding gecontroleerd.

Decharge is verleend



BENOEMING KASCOMMISSIE

2021 2022 (voorstel)

Hans van Markus Jan Koopal

Jan Koopal Rob Gerrits

Rob Gerrits (reserve) Vacature (reserve)



BENOEMING BESTUUR

NB.Bestuursleden worden voor

4 jaar benoemd en zijn daarna

herkiesbaar voor een nieuwe

periode van 4 jaar.

2020 2021

Remko Pars 

Voorzitter

Remko Pars 

Voorzitter

Jacobien Stein - aftredend

Secretaris

Voorstel: Tamara Oldenhuis Arwert

Secretaris

Anna Jager 

Penningmeester

Anna Jager 

Penningmeester

Jeroen Hagedoorn

Ledenwerving&behoud

Jeroen Hagedoorn

Ledenwerving&behoud

Ingmar Hans

Algemeen bestuurslid



BENOEMING COMMISSIELEDEN

Technische
Commissie

Incl TOCO

Liesbeth de Wit
Hilly van Egten (VCL)
Paul Scholte Albers (VCL)
Wout Hulzebosch (Toco)
Vacature

Jeugd Commissie Marten Tuller

Susanne Piët
Bernarda Sattler
Remko Pars ad interim
Vacature

Accommodatie
Commissie

Gazononderhoud

Groundsman

Jacques van IJsseldijk
Dolf Koerts, Gradus Heeling
Evert van Olst

Geert Oostenbrink, Rob 
Gerrits, Hans van Markus
Luit Bolhuis 

Sponsor Commissie Arend Muggen
Maria van Triest
Vacature
Jeroen ad interim = tijdelijk

PR Commissie Yvette van Brouwershaven
Salena Dekens
Foka van der Spoel

Website/ICT Remko Pars

Padel 
Commissie

Rob Gerrits
Piet Doddema
Christian Dekens
Vacature

Kantine 
Commissie

Gradus Heeling
Wilma Oosten
Harriët van Bommel

Robin Slomp
Trijnie Fokkens
Nia van Markus

Ledenadmin. & 
nieuwe leden

Aly Krol
Ania Palky

Coördinatie 50+, 
SPT

Aaltinus Horsting
Ellen van Roosmalen

Financiële 
Administratie

Ton Berendsen

Lessen 
coördinatie

Remko & Anna
Vacature

Open Toernooi 
commissie

Wout Hulzebosch
Christian Dekens
Arthur van Haaren
Remko Pars
John Knol
Tom van den Tempel

vacatures!
nieuw!
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VRIJWILLIGERS IN HET ZONNETJE (ANNA)

Naam

Aly Krol & Ania Wiering!

Aly en Ania hebben dit jaar heel veel werk verzet: 

• 85 zomerleden welkom geheten

• 50 rackets uitgeleend en terugontvangen

• 60 sleutels uitgeleend en teruggevraagd

• 25 winterleden welkom geheten



VRIJWILLIGERSWERK (ANNA)

In 2018 is gestart met tenminste 1x/jaar verplicht 
verrichten van vrijwilligerswerk door de leden. 

In 2020 is er door een vaste groep kantinediensten 
gedraaid aangevuld met overige leden. Het heeft 
Nia erg veel moeite gekost om mensen te vinden 
die kantinedienst wilden doen. 

Vanaf 2021 wordt alle leden weer 
gevraagd om ten minste 1x per 
jaar iets voor de club te doen.



Begroting 2021



BEGROTING 2021 (ANNA)
BATEN 2021

1 Contributies/inschrijfgeld 28.000

2 Lesgeld jeugd 0

3 Competitiebijdrage 1.200

4 Sponsoring 8.250

5 Exploitatiebijdrage gemeente 11.500

6 Subsidie gemeente padelbaan 0

7 Opbrengst kantine* 10.000

8 Jeugdsubsidie gemeente 840

9 Rente 0

10 Toernooien* 2.500

11 Overige baten 100

12 Voorzieningen 1.000

13 Opbrengst padelbaan 500

14 Huuropbrengsten Kinderopvang 8.600

15 Huuropbrengst trainer 3.600

76.090

LASTEN

16Baanhuur 46.000

17Subsidie jeugd 2.350

18Competitietraining senioren 300

19Tennisstimulering* 4.000

20Gem. belastingen/afval 800

21Verzekeringen 1.050

22Digitale kosten 400

23Afdracht aan Padelbond 0

24Afdracht aan KNLTB 6.000

25Representatiekosten 250

26Bestuurskosten 300

27Bankkosten 500

28Telefoon, internet en TV 540

29PR en Communicatie Commissie 250

30Jeugd Commissie 300

31Accommodatie Commissie 1.000

32Groundsman 1.500

33Technische Commissie 1.000

34Toernooikosten 1.750

35Toernooi Commissie 200

36Kantine Commissie 500

37Inkoop kantine 4.500

38Schoonmaakkosten 2.100

39Afschrijvingen 0

40Voorzieningen 0

41Kosten padelbaan 0

42Kosten sponsoring 500

43Overige kosten 0

76.090

*Toelichting

In de begroting is uitgegaan van openstelling 

van de kantine in mei/ juni.

We verwachten dat het toernooi in juli doorgaat.

Nieuw contract Marten, meer betrokken bij 

jeugdactiviteiten welke hij kan declareren.

Er is geen bijdrage overheid opgenomen i.v.m. 

inkomstenderving Corona maatregelen.

Deze begroting is zonder financiering van 

een 2de padelbaan.

De ALV is akkoord



VOORSTEL CONTRIBUTIE 2021 (ANNA)

2020 2021 p/mnd

Contributie Senioren €134 €136* €11,33

Contributie Jeugd met training €17 €18,50* €1,54

Contributie Jeugd zonder training €66 €67,50* €5,63

Contributie Studenten €66 €67,50* €5,63

*   Prijsverhoging als gevolg van indexatie

De ALV is akkoord



VOORSTEL 2E PADELBAAN (REMKO)

Uitgangspunten bestuur

- De aanleg van een 2e padelbaan mag niet 

leiden tot contributie verhoging

- Er is een sluitende business case die niet 

negatief op de begroting drukt



AANLEIDING

In 2017 is bij TC Smalhorst de 1e padelbaan in Drenthe aangelegd, we 
waren hiermee voorloper in het Noorden, na Joure die in 2016 als 
eerste een padelbaan had aangelegd.

Doelstelling voor TC Smalhorst was in 1e instantie ledenbehoud, 
ledenwerving kon een extra winst opleveren, maar was geen 
onderdeel van de onderbouwing

Dit is redelijk geslaagd, omdat we anders in 3 jaar een grotere afname 
hadden gehad, door de instroom van nieuwe padel leden is dit 
gecompenseerd. (De dip in 2018 is veroorzaakt door de introductie van 
verplichte kantinediensten.)

1 baan is echter te weinig voor het organiseren van activiteiten zoals 
toernooien en competities. Dit zorgt voor een dissatisfier (afknapper) en 
een kans op verloop van net nieuw aangetrokken leden

Ledenbehoud is de grootste uitdaging voor verenigingen, de meeste 
leden zeggen in de 1e 3 jaar op (bron KNLTB).

Padel is laagdrempeliger dan tennis en ledenbehoud is makkelijker
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TREND 1

In Nederland, maar ook in het Noorden is een forse toename van 

padel verenigingen. Inmiddels zijn in Drenthe 8 verenigingen 

met een padelbaan. Hierbij wordt bij allen meteen gekozen 

voor de aanleg van 2 tennisbanen: 
Beilen (1), Norg (2), Borger (2), Hoogeveen (2), Assen (2), Emmen (2), Dalen(1→2), Roden (1→2)

Feit is dat veel verenigingen voor de aanleg van padelbanen

hebben gekozen, nadat ze een ledenafname hebben ervaren.

Bij TC Smalhorst wilden we dat voor zijn, echter daardoor is de 

directe groei na de aanleg ook minder aanwezig dan bij 

andere verenigingen

Het uitgangspunt om een padelbaan aan te leggen

vanwege ledenbehoud is nog steeds valide. Zonder 

padelbaan, hadden we te maken gehad met een afname.



TREND 2

Het aantal noordelijke padelbanen is in afgelopen 3 jaar 
ver8dubbeld. Nadat wij als 2e vereniging een padelbaan 
hadden aangelegd, zijn 15 verenigingen in het noorden ons 
gevolgd en zijn nog diverse andere verenigingen op dit 
moment bezig met voorbereidingen

Van de in totaal 17 verenigingen, zijn 4 begonnen met 1 baan en 
alleen wij en de Ramenlappers in Groningen hebben (nog) 
geen 2e baan aangelegd. Alle andere verenigingen hebben 
meteen 2 banen aangelegd. Roden heeft binnen 2 jaar een 
nieuwe baan aangelegd (zonder toename aan leden), voor 
Dalen heeft de ALV in juli toestemming gegeven.

De Ramenlappers kunnen niet uitbreiden door de beperkte ruimte 
bij de Aclo. Het indoor padelcentrum in Groningen heeft 3 
banen. In Groningen worden in 2021 6 nieuwe banen 
aangelegd bij de Euroborg
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EXTERN ONDERZOEK

- Een interessante bevinding is dat verenigingen die 
slechts de beschikking hebben over één padelbaan, 
nauwelijks (57%) invloed zagen. Uit het onderhavige 
onderzoek blijkt dat het aanleggen van één padelbaan 
geen garantie is voor een stijging van het aantal leden.

- Er lijkt een verband te zijn tussen het aantal banen dat 
een vereniging aanlegt en het aantal nieuwe leden: de 
aanleg van meerdere banen leidt tot een beduidend 
hogere toename van het aantal leden, dan wanneer 
een vereniging slechts één baan aanlegt. Een 
belangrijke reden die hiervoor gegeven is dat het bezit 
van meerdere banen leidt tot onderlinge verbinding 
tussen padelspelers.



NOODZAAK

De trend in Nederland is/was dat het aantal tennisleden afneemt en 
het aantal padel spelende leden toeneemt.

Het aanleggen van een 2e padelbaan wordt met de huidige 
ledengroei noodzakelijker om teleurstellingen en daarmee verlies 
van nieuwe leden te voorkomen

Het hebben van een 2e padelbaan is noodzakelijk om activiteiten te 
kunnen organiseren die plezier opleveren voor leden, maar ook 
geld opbrengen voor de vereniging

We veranderen van voorloper in het Noorden, naar achterloper, 
waarbij we ingehaald worden door andere verenigingen die bij 
ons hebben kunnen zien wat de valkuil is om te starten met 1 baan

De situatie in afgelopen 3 jaar is sneller veranderd dan we hadden 
verwacht. De keuze om destijds te starten met 1 baan was in 2017 
verstandig, echter hadden we nu de keuze gemaakt, dan zouden 
we starten met 2 banen.



BUSINESS CASE

Met een investeringsbedrag van 

€65.000 (excl BTW) minus bijdrage van 

€15.000, wordt het huurbedrag voor 

de vereniging €4500.

BTW en BOSA regelingen zijn 

doorgerekend in de huurkosten. 

Wanneer de bijdrages van de 

gemeente en Rabobank hoger 

uitvallen dan €15.000, dan zullen de 

huurkosten dalen. Met een hogere 

bijdrage van bijv. €5.000, zakken de 

huurkosten met €500.

Investeringen

Padelbaan €65.000

Aanpassingen hekwerk, 

electra ed

€5.000

Bijdrage Gemeente/Rabo -€15.000

Totaal (excl btw) €55.000

Kosten

Huur van stichting -€4.500

Sponsoren €1.000

Donateurs €1.500

Opbrengst activiteiten €500

Opbrengst baanhuur €500

Nieuwe leden €500

Ledenacties 2021 (loterij bijv) €500

Totaal €0



VOORWAARDEN BUSINESS CASE

De 2e padelbaan kan aangelegd worden wanneer

- De gemeente minimaal €15.000 bijdraagt en/of

- Het Rabofonds minimaal €15.000 bijdraagt en/of

- Er voldoende donaties vanuit de leden zijn

- Er voldoende sponsoren gevonden worden

Acties die verder nodig zijn

- Meer Padel activiteiten

- Daardoor groei aantal leden

- Meer verhuur padelban(en)



BESLUIT 2E PADELBAAN

Met als uitgangspunten

- De aanleg van een 2e padelbaan mag niet leiden tot 

contributie verhoging

- Er is een sluitende business case die niet negatief op de 

begroting drukt

De ALV is akkoord



TOEKOMSTPLANNEN KINDEROPVANG (ANNA)

Kinderopvang &Vriendjes huurt vanaf 1 oktober 2019 
de bestuursruimte, deel garderobe en 
buitenspeelplaats. 

Door de snelle toename van kinderen wordt ook de 
Daily gehuurd.

Aangezien er meer aanvragen voor kinderopvang 
verwacht worden is  & Vriendjes in overleg met 
bestuur over uitbreiding / wijziging locatie.

Vervolgstappen: overleg gemeente Midden Drenthe, 
overleg korfbalclub Vitesse



R o n d v r a a g



VRIENDEN VAN TC SMALHORST

"Ik draag de vereniging een warm hart toe, maar voor 

vrijwilligerswerk heb ik geen tijd"

"Ik wil graag mijn steentje bijdragen voor extra doelen binnen de 
vereniging"

"Ik ben ondernemer en kan zo op een 

makkelijke manier wat bijdragen wat 

fiscaal ook nog eens aantrekkelijk is"

Kun je je vinden in deze uitspraken, meld je dan aan voor een 

extra bijdrage via 
https://www.smalhorst.nl/vrienden_van_tc_smalhorst

Of sluit een overeenkomst van 5 jaar met een jaarlijkse gift. 

Deze giften zijn altijd fiscaal aftrekbaar

https://www.smalhorst.nl/vrienden_van_tc_smalhorst


BEDANKT!


