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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISCLUB “NIJMEGEN-QUICK” 
 
Datum: maandag 11 februari 2019 
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 20.11 uur.  

 

2. Mededelingen en berichten van verhindering 

Er zijn mededelingen van verhindering ontvangen van Roeland van Meerten, Conny van 

Engelen, Patricia Goddijn, Mieke Bekker, John Donners, Jacqueline Berns.  

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 20-2-2018 

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

 

4. Jaarverslag 2018  

Jan Willem vertelt dat het een mooi jaar was. De banen lagen er prima bij. Het is een jaar 

geweest zonder grote bijzondere activiteiten. Er zijn weer mooie ‘reguliere’ activiteiten 

geweest: 20-30 toernooi, clubkampioenschappen, open toernooi, indeelavonden, competitie 

met ook meer kampioenen dan vorig jaar.  

Jan van Halder praat de ALV bij over onze overtreding van de drank- en horecawet in 2017. 

We zijn inmiddels in hoger beroep. Wordt vervolgd.  

De verschillende commissies vertellen kort over het afgelopen jaar. De jeugdcommissie 

bestaat uit alleen Karlijn, dus er wordt versterking gezocht!  

Opmerking van Jan van Halder: gegevens van leden worden via de KNLTB doorgespeeld aan 

loterijen e.d. Een recent kort geding is niet doorgegaan vanwege een deal. Goed om af en 

toe nog eens bij de KNLTB te vragen/melden.  

 

5. Financieel overzicht 2018 

Ledenaantal is redelijk stabiel. Innen van de contributie via knltb.club gaat steeds 

makkelijker. Dit jaar hebben we in de afgelopen maand al 80% van de betalingen binnen.  

Er is een positief resultaat van bijna 12000 euro: er waren minder onderhoudskosten dan 

begroot, er was meer barafkoop dan verwacht en er is meer contributie binnengekomen.  

Een van de meest opvallende posten aan de kostenkant is de post ‘administratie en bestuur’: 

deze bestaat uit de kosten van de alcoholboete en de griffiekosten.  

Huisvestingskosten/reservering baanonderhoud: uitgebreid besproken door bestuur 

vereniging en bestuur stichting. Binnenkort vindt een beoordeling van de baankwaliteit 

plaats; aan de hand daarvan zal een investeringsplan worden opgesteld.  

Stichting: redelijk stabiel beeld, positief resultaat. Vooral lagere huisvestingskosten, echter 

vertekend beeld omdat grote posten uitgesteld zijn en komende jaren zullen worden 
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uitgegeven. Omzet aan de bar neemt toe, echter inkoop neemt ook toe. Goed aandelenjaar 

gehad.  

Recent is de BTW-wetgeving veranderd, daar gaat het komende jaar nog beleid op gemaakt 

worden.  

Begroting stichting: huisvestingskosten, mogelijk baanonderhoud/vervanging, vervanging 

inventaris.  

Henk Haas heeft enkele vragen gesteld over de resultatenrekening en over de fiscale regeling 

rondom de stichting, welke zijn beantwoord.  

 

Verslag kascontrolecommissie 

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

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

 

Décharge bestuur 

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

 

De ALV gaat akkoord. 

 

Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

Lia Schalkwijk is bereid om ook komend jaar in de kascontrolecommissie plaats te nemen. 

Ook Ruben van Vugt zal komend jaar de kascontrolecommissie vertegenwoordigen.  

 

6. Begroting 2018 

Begroting door Anais: de realisatie van 2018 is de begroting van 2019, tenzij er incidentele 

kosten/opbrengsten waren. Meest opvallende posten: we verwachten geen nieuwe boete 

van de gemeente. Tevens is er ruimte in de begroting toegevoegd voor het lustrum. Ook is 

commissie Gordijn bezig om in eerste instantie het terras meubilair te vervangen.  

 

Voor komend jaar is het niet nodig om de mogelijke contributieverhoging (waar in de ALV 

van vorig jaar toestemming voor is gegeven) door te voeren. Het bestuur vraagt de ALV voor 

dezelfde toestemming als vorig jaar om, indien nodig, de contributie met het indexcijfer te 

verhogen. De ALV geeft het bestuur toestemming.  

 

7. Voorstel tot aanpassen rookbeleid  

Recent is er veel aandacht voor de combinatie van roken en sporten. ‘rookvrije generatie’. 

Roderik legt de situatie uit en vertelt welke twee scenario’s er door de commissie en het 

bestuur zijn ontworpen: volledig rookvrij of 1 rookplek. De voors en tegens worden 

besproken.  

Naast deze twee scenario’s is een aanvullend voorstel om tijdens jeugdevenementen een 

volledig rookvrij park te bewerkstelligen. Er wordt verwacht dat handhaving door iedereen 

(dus alle leden, sociale controle) verricht moet worden.  

Jan van Halder vertelt dat deze zelfde overweging ook bij Orion speelt. Hij geeft de suggestie 

om eventueel samen te werken en vanaf de weg een rookverbod te bewerkstelligen (ook 

vanwege soms overlast van (joint) rokende jongeren).  

Fransje vraagt zich af of we hebben nagedacht over, in het geval van een volledig rookvrij 

park, een eventuele rookpaal net buiten het park. Het bestuur vindt het een goed idee om 

dit eventueel mee te nemen.  
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Stemmen voor scenario 1: 14  

Stemmen voor scenario 2: 7 

Stemmen tegen/ geen van beide scenario’s: 1 

Onthouding van stemmen: 0 

 

De ALV stemt voor een algeheel rookverbod. 

 

8. Voorstel ten aanzien van restitutie contributiegelden bij blessures 

Vanwege vele verzoeken bij uiteenlopende (chronische) blessures doet het bestuur het 

voorstel om bij blessures en zwangerschap geen restitutie van contributiegelden te geven. 

 

De ALV gaat akkoord met het voorstel: (langdurige) blessures en zwangerschap geven geen 

recht op restitutie van contributiegelden.   

 

9. Terugkoppeling enquête trainingen  

De belangrijkste uitkomsten van de enquête worden besproken. Met name belangrijk zijn 

meer animo dan trainingsmogelijkheden, beter communicatie, andere werkwijze Patrick en 

Anne-Marie. De voorgenomen acties worden besproken. Het bestuur gaat samen met Patrick 

kijken naar mogelijkheden om op creatieve wijze meer trainingsmomenten te verzorgen.  

Meerdere mensen geven aan dat het vooral belangrijk is om nieuwe leden te laten trainen en 

daar ook actief mee bezig te zijn. Ze nemen vaak als eerste contact op met Fabiënne of de 

algemene quick-mail, die ze dan doorsturen. Leonieke en Fabiënne zullen komend jaar eens 

bijhouden of de ‘potentiële’ leden ook daadwerkelijk lid worden en kunnen trainen.  

10. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

a. Aftredend en verkiesbaar: R. van Loon (technische commissie) 

 

Besluit van de ALV: R. van Loon wordt benoemd voor de komende drie jaar 

 

11. Rondvraag 

Lia Schalkwijk vraagt of de notulen eerder op de site kunnen komen dan twee weken voor de  

Volgende ALV. Dit is een goed punt. Besloten wordt dat de notulen na vaststelling in 

komende bestuursvergadering op de website komen.  

Fabiënne vraagt of er nog ideeën zijn rondom de commissies die meer leden nodig hebben. 

Vanuit de ALV wordt voorgesteld om tijdens de avonden dat de pasjes worden uitgereikt 

mensen concreet te vragen deel te nemen aan commissies/activiteiten of betreffende dagen 

te ondersteunen.  

 

12. Sluiting  

De vergadering wordt om 21.41 gesloten.  

De Brassard wordt jaarlijks uitgereikt. Dit jaar zal de Brassard op een later tijdstip uitgereikt 

worden, omdat de ontvanger helaas niet op de ALV aanwezig kon zijn. 

 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 10 februari 2020 
 

 
de voorzitter,                                                           de secretaris, 
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J.W. Lutje Schipholt                                                L.N. Palmen 

 


