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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISCLUB NIJMEGEN-QUICK 
 
Datum: maandag 10 februari 2020 
Plaats: clubgebouw Nijmeegsebaan 141 te Nijmegen 
Tijd:  20.00 - 21.30 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter, Jan Willem Lutje Schipholt, opent de vergadering om 20.06 uur.  

 

2. Mededelingen en berichten van verhindering 

Er zijn mededelingen van verhindering ontvangen van Lidy Goddijn, Jan van Halder en Astrid 

Unlandt en Ab Kruk.  

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 11-2-2019 

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

 

4. Jaarverslag 2019  

Jan Willem vertelt dat het een mooi jaar was. De vereniging bestond 130 jaar, wat 

bescheiden werd gevierd met een jubileumshirt, een jubileumbiertje en een liveband tijdens 

de clubkampioenschappen. In 2019 werd Nijmegen Quick een rookvrije vereniging, wat 

zonder problemen is geïntroduceerd. Het meest zichtbaar was het nieuwe meubilair, 

waarvan dank aan commissie Gordijn.  

Het ledenaantal laat een dalende trend zien in de afgelopen jaren, 10-20 leden per jaar 

minder. Er zijn weer mooie activiteiten georganiseerd door vele vrijwilligers.   

De lopende rechtszaak betreft de alcoholboete: afgelopen zomer is het beroep verloren.  

De verschillende commissies vertellen kort over het afgelopen jaar. Competitie: vrijdagavond 

is in populariteit toegenomen, totaal 10 teams op de vrijdagavond.  

In het najaar is er als pilot gedaan met het gebruik van acht banen, echter dit bleek niet voor 

versnelling van het tennissen te zorgen. In het voorjaar zullen weer zeven banen op 

vrijdagavond in gebruik zijn. Barcommissie: vorig jaar uitgeprobeerd zelf bardienst in te 

plannen, wat vrij goed ging. Komend jaar wordt iedereen gevraagd om zijn of haar bardienst 

in te plannen. Jeugdcommissie: afgelopen jaar weer twee jeugdteams in het voorjaar, drie 

jeugdteams in het najaar. Komend voorjaar zullen er vijf teams zijn. Er zijn vanaf dit seizoen 

nieuwe lidmaatschappen voor de jeugd, waarbij de jeugdleden gestimuleerd worden om ook 

competitie te spelen en aan activiteiten deel te nemen. Er zal komend jaar geen schooltennis 

meer verzorgd worden.  

Communicatiecommissie: er wordt voorgesteld om belangrijke mededelingen (o.a. 

bardiensten inplannen) uit te printen en op het mededelingenbord te hangen.  
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5. Financieel overzicht 2019 

Meest opvallende is het negatieve resultaat. Ledenaantal is licht afgenomen ten opzichte van 

vorig jaar, wat voor minder contributie zorgt. Ook zijn er minder sponsorgelden binnen 

gekomen, een nieuwe sponsorcommissie is recent gestart.  

De betalingen via de kassa zijn nog niet gefactureerd aan de stichting.  

De kosten huisvesting zijn fors hoger dan afgelopen jaar. De barinkomsten zijn minder, 

mogelijk te wijten aan slechter weer tijdens de grotere toernooien en evenementen.  

De kosten zijn hoger: bezwaar WOZ-waarde uit 2018; aanslag is in 2019 gekomen. Tevens is 

de ventilatie dit jaar kapot gegaan en ook de koeling. We zijn druk bezig met de stichting om 

te inventariseren of de hogere huisvestingkosten incidenteel of structureel zijn en of we de 

komende jaren rekening moeten houden met hogere huisvestingkosten.  

 

Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Lia Schalkwijk en Ruben van Vugt geeft aan gedegen 

te hebben gekeken naar de financiën. Alles was op orde.  

 

Décharge bestuur 

Jan Willem Lutje Schipholt vraagt de ALV om décharge van het bestuur.  

 

De ALV gaat akkoord. 

 

Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

Ruben van Vugt is bereid om ook komend jaar in de kascontrolecommissie plaats te nemen. 

Ook zal komend jaar Fransje Engbers de kascontrolecommissie vertegenwoordigen.  

 

6. Begroting 2020 

Begroting door Anais: de begroting is gebaseerd op de begroting van 2019.  

De post contributies is naar beneden bijgesteld, omdat we verwachten dat de dalende trend 

in ledenaantal zich zal voortzetten. Er wordt nog met de stichting gekeken naar de 

huisvestingkosten en daar iets meer begroot.  

Hogere post: commissies inclusief website. Komend jaar zal geïnventariseerd worden of de 

website vernieuwd kan worden.  

Betreft vervanging van banen: er is in het afgelopen jaar zowel door de KNLTB als door onze 

onderhoudspartner gekeken naar de kwaliteit van de banen. We gaan er vanuit dat we met 

3-4 jaar de banen zullen gaan moeten vervangen. Komend jaar zal samen met de stichting 

een investeringsplan gemaakt worden.  

Vraag van John Donners: is het vanwege hogere kosten niet nodig om de contributie te 

verhogen? Het bestuur geeft aan dat er nu geen directe reden is om de contributie te 

verhogen. Als er uit de inventarisatie blijkt dat het alsnog nodig is om een voorstel tot 

contributieverhoging, zal er opnieuw een ALV belegd worden.  

Vraag van Fabiënne Lansink: wellicht moeten de barprijzen verhoogd worden. Dat nemen we 

mee in overweging.  

Vraag van Roeland van Meerten: betreft het dalende ledenaantal, is het niet belangrijk om te 

investeren in huidige leden. Dit heeft de aandacht van het bestuur. Er wordt gedacht aan een 

nieuwe ledencommissie. Ook worden er steeds vaker door competitieteams activiteiten/1-

dagstoernooi georganiseerd waarbij ook introducées welkom zijn.  
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7. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: R. van Loon (technische commissie), A. Unlandt 

(sponsorcommissie).  

b. Aftredend en verkiesbaar: A. Dufour (penningmeester), L. Verheesen-Palmen 

(secretaris), K. Breunissen (jeugdcommissie).  

 

Besluit van de ALV: A. Dufour, L. Verheesen-Palmen en K. Breunissen worden benoemd 

voor de komende periode van drie jaar.  

 

8. Rondvraag 

Er zijn geen aanvullende vragen.  

Er is wel een opmerking van Roeland van Meerten: hij bedankt het gehele bestuur namens 

de gehele ALV.  

 

9. Sluiting  

De vergadering wordt om 20.59 formeel gesloten.  

Roderik en Astrid worden bedankt voor hun diensten in de afgelopen jaren.  

De Brassard wordt jaarlijks uitgereikt. Dit jaar wordt de Brassard uitgereikt aan Willem Peter 

Leensen.  

 

 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 5 juli 2021 
 

 
de voorzitter,                                                           de secretaris, 
 
 
 

 
 
J.W. Lutje Schipholt                                            L.N. Palmen 

 

 


