
 

  
 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISCLUB “NIJMEGEN-QUICK” 
 
Datum: dinsdag 20 februari 2018 
Plaats: clubgebouw Nijmeegsebaan 141 te Nijmegen 
Tijd:  20.00 - 21.30 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter, John Donners, opent de vergadering om 20.10 uur.  

 

2. Mededelingen en berichten van verhindering 

Er zijn mededelingen van verhindering ontvangen van Rini van Engelen, Conny van Engelen, 

Astrid Unlandt, Jacqueline Berns, Harry Buursen, Frits Muller, Diny Jansen, Mieke Bekker, 

Berrie Schattenberg, Arjen Kruithof. We hebben ook ter ore gekregen dat Bas Leempoel niet 

aanwezig zal zijn.   

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 7-2-2017 

Vorig jaar zijn door Lucas Brans vragen gesteld over de bardienst: wat als mensen niet komen 

opdagen. We hebben een nieuw bardienstsysteem en gaan komend jaar kijken wat daar voor 

verbetering mogelijk is.  

Vraag nav baan 5/6 training: door bestuur besloten de trainingen op deze banen te laten 

plaatsvinden: niemand last van training, training geen last van mensen.  

Nummer Fabiënne staat inmiddels in bardienstmap. Bij grote zaken dient 112 gebeld te 

worden.  

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. De notulen worden hierbij vastgesteld door de 

ALV.  

 

4. Jaarverslag 2017  

John vertelt dat het een mooi jaar was. De banen lagen er prima bij. Wel was er lekkage van 

het dak. De reparatie bleek groter te zijn dan verwacht.  

Er zijn weer mooie activiteiten geweest: 20-30 toernooi, clubkampioenschappen, open 

toernooi, indeelavonden, competitie met ook meer kampioenen dan vorig jaar.  

John vertelt over de boete vanwege drank, lokjongere. Hier hangt een boete van 1360 euro 

aan. We zijn in gesprek met de gemeente, echter de communicatie verloopt moeizaam. John 

Donners en Jan van Halder zijn in gesprek. Morgen worden wij gehoord.  

De ALV machtigt het bestuur om in beroep te gaan bij negatief besluit van de gemeente.   

Iemand uit de zaal vraagt hoe groot de kans is dat we de rechtzaak winnen. John vertelt dat 

er vanuit trekvogels al een rechtzaak is geweest, de uitspraak volgt nog.  

Afgelopen jaar is het betalen veranderd. Wij hebben gemerkt dat die vrij probleemloos is 

verlopen.  

  



 

5. Financieel overzicht 2017 

Contantloos betalen. Nieuw administratiesysteem met nieuwe manier van contributie innen. 

Vorig jaar enige opstartmoeilijkheden gehad, dit jaar in een maand al 70% binnen. 80% 

betaalt via Ideal.  

Belangrijkste punten: positief resultaat 5000 euro, iets meer dan vergroot. Vooral door meer 

contributie en door meevaller in de huisvestingskosten.  

Bevordering jeugdtennis = schooltennis (we verzorgen op 7 basisscholen lessen om tennis te 

promoten, jeugdleden te werven en ons maatschappelijk te profileren). Deze post heette 

voorheen kosten trainers. Vorig jaar op basis van deze activiteiten 15 nieuwe jeugdleden 

mogen verwelkomen.  

Roeland van Meerten: fantastisch dat er meer contributie is dan voorgaande jaren. Hoeveel 

mensen hebben er niet betaald? Anais: Bij deze financiële afsluiting had 1 lid niet betaald; 

ook deze betaling is inmiddels binnen. John: via email/telefoon verzoek tot betalen, echter 

bij sommige leden zijn deze niet correct.  

Roeland van Meerten: hoe is het met de reservering voor de banen, gezien de afwatering 

niet altijd even goed gaat. John: voor de komende jaren is er een punt van aanpak om te 

kijken wanneer de banen vervangen moeten worden.  

 

Raymond: cijfers stichting. Verhoging van de omzet (10.000 euro), ook de inkoop is omlaag 

gegaan (vervuiling weggewerkt). Onderhoudskosten lopen op (complex staat hier nu 10 jaar), 

lekkage dak heeft de kosten voor de stichting doen oplopen. Daarom verhoging voor de 

vereniging. Omzet stichting stijgt/verhoogde betaling vanuit vereniging: hiervoor geld 

opbouwen om banen te vervangen. Structureel dus stabiel.  

 

Henk Haas: vraag of de reserveringen van de stichting of daar ook geld voor is. Raymond: er 

zijn obligaties, waardoor er meer liquide middelen ontstaan. John: solvibiliteitspercentage 

van de stichting is goed. Het eigen vermogen betreft de nieuwe banen is voldoende. De 

kwartaalbijdrage van de vereniging zal in de komende jaren stijgen om mee te bewegen in de 

banenvoorziening/reservering.  

 

Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Henk Haas en Lia Schalkwijk geeft aan gedegen te 

hebben gekeken naar de financiën. Alles wat netjes op orde.  

 

Décharge bestuur 

John Donners vraagt de ALV om décharge van het bestuur. De ALV gaat akkoord. 

 

Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

Henk Haas en Lia Schalkwijk zijn bereid om ook komend jaar in de kascontrolecommissie 

plaats te nemen.  

 

 

  



 

6. Begroting 2018 

Begroting door Anais: stabiel beeld. We verwachten geen hogere betaling uit contributie, 

gezien we op dit moment minder leden hebben dan vorig jaar (30 leden minder). Er zijn nog 

wel enkele nieuwe leden nodig (zie financieel overzicht).  

Kostenniveau is vergelijkbaar met 2017. Betreft ledenadministratie geen brieven/postzegels 

meer nodig, echter in 2018 moet betaald gaan worden voor het administratiesysteem 

worden. Tevens wordt de clubapp in gebruik genomen, wat enige kosten met zit meebrengt.  

 

7. Voorstel tot verlenen van de mogelijkheid aan het bestuur om jaarlijks de contributie met 

het indexcijfer te kunnen verhogen 

Afgelopen jaren bleek dat we, om de contributie te mogen verhogen, een jaar eerder al bij 

de ALV eventuele verhoging moet bespreken. In de statuten staat dat we 

contributieverhoging moeten voorleggen aan de ALV. Het bestuur vraagt aan de ALV of we 

de contributie eventueel mogen verhogen met maximaal indexcijfer.  

Juridisch ook bezwaren, mag alleen als dit in het huidhoudelijk reglement opgenomend 

wordt.  

Uit de zaal zijn bezwaren, dus wordt gekozen om het jaarlijks verhogen niet op te nemen.  

Wel wordt voorgesteld om volgend jaar de contributie, indien nodig, te verhogen met het 

indexcijfer.  

 

8. Voorstel tot verhogen barafkoop 

Ab licht het voorstel toe. Het is een symbolische verhoging met daarbij ook de communicatie 

dat het in principe de bedoeling is om een eigen bardienst te draaien.  

Henk Haas vraagt of er aan nieuwe leden gemeld wordt dat we een vereniging zijn die draait 

op vrijwilligers. Fabiënne vertelt dat het op het aanmeldformulier, de site en in de 

welkomstmail staat.  

Jan Hendriks vraagt of de leeftijd van 70 jaar niet iets verhoogd kan worden. Fabiënne geeft 

inderdaad aan dat er veel 70-plussers zijn. Ab stelt voor om deze groep niet te verplichten, 

maar te vragen of ze wellicht ook een bardienst willen draaien.  

De ALV gaat akkoord met de verhoging van de barafkoop van 5 euro.  

 

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: John Donners (voorzitter) 

b. Aftredend en verkiesbaar: Astrid Unlandt (sponsorcommissie) 

c. Kandidaat-bestuursleden: Ab Kruk (barcommissie)  

 

Als nieuwe voorzitter wordt door het bestuur Jan Willem Lutje Schipholt aangedragen, al 

zittende in het bestuur. Dit voorstel wordt met applaus ontvangen. Ook Ab wordt met 

applaus welkom geheten in het bestuur.  

 

10. Extra agendapunt: ereleden 

Het bestuur wil Berrie Schattenberg, Jan van Halder en Rini van Engelen voordragen als 

ereleden. John Donners licht toe waarom we juist deze mannen voordragen.  

Berrie en Rini zijn helaas niet aanwezig.   

 

De ALV gaat akkoord met de ereleden.  

 



11. Rondvraag 

Paula Holtzer, vraag over tennisles: voorkeur voor een van de twee trainers, echter je mag je 

niet meer terugtrekken als je bij de andere wordt ingedeeld. Het bestuur geeft aan in 

gesprek te gaan met Patrick hierover. Daarbij zou Patrick aangegeven hebben in de winter 

binnen te willen gaan trainen.  

Paula Holtzer, over de competitie: wil graag op de vrijdagavond spelen, echter hier geen 

lotingssysteem, dus kan niet spelen. Roderik: dit jaar voor het eerst teams moeten weigeren 

om te spelen. Beleid van de club is om minimaal 1x per jaar competitie op de avond/dag van 

keuze te spelen. Dit beleid is inderdaad niet bij alle verenigingen in de buurt soortgelijk, maar 

dit staat hier niet ter discussie. Alle team die bij de voorjaarscompetitie al hebben gespeeld, 

dan wordt er geloot tijdens de najaarscompetitie.  

Lia Schalkwijk: zaterdagochtend groep wil graag dat er komend jaar nog beter 

gecommuniceerd wordt wanneer de banen rondom de competitie en toernooien 

beschikbaar zijn. Roderik en Jan Willem gaan er voor zorgen dat dit goed op de site staat; 

tevens zal er aandacht voor zijn in de nieuwsbrief.  

Roeland van Meerten: bedankt het bestuur, de stichting en Fabiënne voor alle inzet in het 

afgelopen jaar.  

 

 

12. Sluiting  

Om  21.29 uur sluit de voorzitter formeel de vergadering. John Donners neemt afscheid als 

voorzitter en bedankt de vereniging.  

Jan Willem vertelt over alle zaken in de afgelopen jaren waarin John een grote rol heeft gespeeld 

en hoe de leden/bestuursleden hem zien. John laat een gezonde club achter waar gezelligheid 

hoog in het vaandel staat. Dank aan John!  

 

De Brassard wordt jaarlijks uitgereikt. De persoon die wij als bestuur op het oog hebben, is op dit 

moment niet aanwezig. Om die reden willen wij op een later tijdstip de Brassard uitreiken aan 

deze persoon.  

 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 11 februari 2019 
 

 
de voorzitter,                                                           de secretaris, 
 
 
 

 
J.W. Lutje Schipholt                                                L.N. Palmen 

 


