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CONCEPT 

  
 
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TENNISCLUB NIJMEGEN-QUICK 
 
Datum: maandag 5 juli 2021 
Plaats: clubgebouw Nijmeegsebaan 141 te Nijmegen 
Tijd:  19.30-21.22 uur 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter, Jan Willem Lutje Schipholt, opent de vergadering om 19.36 uur.  

 

2. Mededelingen en berichten van verhindering 

Er zijn berichten van verhindering ontvangen van Maurice Jansen, Alice Mulder en Fransje 

Engbers.  

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 10-2-2020 

Opmerking vanuit het bestuur op acties vanuit vorige ALV:  

Er zou een investeringsplan samen met de stichting worden opgesteld. Momenteel zijn we 

bezig met een fusieplan. Daarna zal een investeringsplan gemaakt worden.  

Ten aanzien van eventuele verhoging van de barprijzen: we zijn het assortiment onder de 

loep aan het nemen, als ook de huidige contracten. Als de fusie rond is en alle informatie 

omtrent contracten en assortiment rond is, zullen we een nieuw voorstel voor de barprijzen 

doen.   

Vorig jaar werd gesproken over het mogelijk vormen van een nieuwe-leden commissie. Door 

de corona maatregelen was het niet mogelijk om activiteiten voor nieuwe leden te 

organiseren. Fabiënne geeft aan dat er momenteel wel een whatsapp groep voor nieuwe 

leden is waarop ze kennis kunnen maken met elkaar, vragen kunnen stellen en 

tennisafspraken kunnen maken. Misschien lukt het om komend najaar een toernooi voor 

nieuwe leden te organiseren 

 

4. Jaarverslag 2020  

Ter informatie vooraf: momenteel hebben we een flink hoger ledenaantal dan een jaar 

gelden, vandaag zijn er precies 838 leden. Sophia van Schaeck Mathon vertelt dat ook haar 

kleindochter met een vriendinnetje lid is geworden recent, erg leuk! We herkennen sowieso 

dat er veel nieuwe jeugdleden zijn.  

Belangrijke zaken van afgelopen jaar: Trainer Patrick de Groot is vrij plotseling gestopt. Om 

die reden zijn er vorige zomer in korte tijd meerdere gesprekken met meerdere partijen 

gevoerd, waaruit uiteindelijk een samenwerking met TSTK is voortgekomen. We horen met 

name positieve geluiden vanuit de leden over de nieuwe tennisschool en nieuwe trainers (+ 

Anne Marie). Binnenkort volgt de eerste evaluatie van het bestuur met de tennisschool.  

We hebben dit jaar het park geprobeerd mooier te maken met onder andere de graffiti 

tekening op de tennismuur en met het speeltoestel voor het terras, waar veel gebruik van 

wordt gemaakt.  
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Barcommissie: het is een dramatisch jaar geweest. 10 van de 12 maanden zijn we dicht 

geweest. Op dit moment is de bar op gezette tijden weer open en worden de bardiensten 

voor de rest van het jaar gepland. Lucas en Willem Peter zijn nieuwe krachten op deze taak 

en zijn zeer voortvarend te werk gegaan.  

Sponsorcommissie: er is nieuwe aanwas binnen de sponsorcommissie geweest. Enkele 

eerdere sponsoren zijn gestopt, maar er zijn dit jaar toch ook meerdere nieuwe sponsoren 

binnengehaald (zie ook nieuwe winddoeken), ondanks de corona perikelen waar meerdere 

bedrijven toch last van hebben.  

Jeugdcommissie: de jeugd heeft iets meer activiteiten mogen organiseren dan de 

volwassenen en enkele activiteiten zijn ook aangepast aan de corona maatregelen. Met 

name het alternatieve knotsgekke corona kidskampioenschap was een groot succes. Er is een 

goede samenwerking tussen de jeugdcommissie en de nieuwe trainers.  

Communicatiecommissie: er zijn veel nieuwsbrieven verstuurd, met name vanwege de steeds 

veranderende corona gerelateerde regels. We gebruiken momenteel knltb.club voor het 

afhangen van de banen. Lucas Brans vraagt of we op termijn weer terug gaan naar het oude 

systeem. Dit heeft ook zijn charme, dat mensen op de bonnefooi komen en eventueel 

wachten met een kop koffie. Klaas Molthof geeft aan dat er nu veel leden zijn, dus dat het 

veel efficiënter is om digitaal af te hangen. Het bestuur geeft aan dat we hier over aan het 

nadenken zijn en in eerste instantie denken aan een hybride vorm, waarbij een deel van de 

banen digitaal af te hangen is en het andere deel is voor mensen die ‘aan komen lopen’. Er 

worden voorbereidingen getroffen om een nieuwe website te maken.  

 

 

5. Financieel overzicht 2020 

Het financiële overzicht is niet heel anders dan van te voren begroot. De meeste activiteiten 

binnen de vereniging zijn kostendekkend. Veel vaste kosten zijn gebleven. Er is minder 

sponsoring binnengekomen, maar meer contributie. We hebben subsidie gekregen van de 

gemeente i.v.m. coronamaatregelen. Dit is naar de vereniging gegaan, aangezien de stichting 

hier geen recht op had. Roeland van Meerten vraagt of we nu niet een overschot aan ballen 

hebben. Dit is inderdaad zo en om die reden is er voor dit jaar minder besteld. Ook vraagt hij 

naar het eerdere tekort van de stichting. We kunnen als bestuur vertellen dat het contact 

met de stichting nu intensiever is en dat we elke kwartaal de cijfers krijgen om goed op de 

hoogte te blijven van de financiën daar.  

 

Verslag kascontrolecommissie 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Fransje Engbers en Ruben van Vugt geeft aan 

gedegen te hebben gekeken naar de financiën. Er zijn geen onvolkomenheden aan het licht 

gekomen.  

 

Décharge bestuur 

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

 

De ALV gaat akkoord. 

 

Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

Fransje Engbers is bereid om ook komend jaar in de kascontrolecommissie plaats te nemen. 

Ook zal komend jaar Lucas Brans de kascontrolecommissie vertegenwoordigen.  
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6. Begroting 2021 

Begroting door Anais: de begroting is gebaseerd op de begroting en afrekening van 2020, 

tevens kan er al een kleine prognose worden gegeven, aangezien het inmiddels al juli is. De 

inkomsten en kosten van de competitie zullen gehalveerd zijn, gezien alleen de 

najaarscompetitie wordt gespeeld. De begrote contributie was 115.000 euro. Dit bedrag is 

inmiddels al volledig gerealiseerd. De verwachting is dat de inkomsten door contributie nog 

hoger zullen worden. Gezien de grootste sponsor zich heeft teruggetrokken als sponsor is het 

begrote sponsorbedrag naar beneden bijgesteld tot 3.500 euro. Echter, er zijn dusdanig veel 

nieuwe sponsoren dat op dit moment de verwachting is dat we boven het bedrag van 3500 

euro aan sponsorgelden zullen uitkomen. Aangezien momenteel de bardiensten worden 

ingepland is er nog niet veel te zeggen over de huidige stand van zaken wat betreft 

barafkoop. Introducées betalen contant of kunnen via een tikkie betalen.  

Kosten: er zijn meer leden, dus ook meer kosten voor leden (KNLTB, TV+radio, website). Er is 

een nieuwe website in het verschiet, daarom is geld voor begroot. Kosten ledenadministratie 

regulier. Bestuurskosten zijn hoger begroot dan andere jaren vanwege de voorgenomen 

fusie met de stichting. Kosten jeugdtennis zijn een investering in het smash lidmaatschap. 

Kosten voor stichting parkbeheer (kwartaalbijdrage) zijn als afgelopen jaren. De eigen kosten 

huisvesting zijn wat hoger gezien er een (semipermanente) overkapping voor het terras 

wordt gerealiseerd.  

Klaas Molthof vraagt zich af of we overwegen bij nog verdere toename van het aantal leden 

het winterlidmaatschap te schrappen. We denken als bestuur dat deze optie nog niet aan de 

orde is en we willen het komende jaar even zien wat er gebeurt als de coronamaatregelen 

afnemen en mensen weer andere sporten mogen gaan beoefenen. Echter, deze maatregel is 

ook bij het bestuur al geopperd, dus we houden de ontwikkelingen qua ledenaantal en 

baanbezetting nauwlettend in de gaten.  

 

7. Voorstel contributieverhoging 

Het voorstel tot contributieverhoging is niet om huidige gaten in de begroting te dichten. We 

willen echter als vereniging toekomstbestendig denken en zien dat op niet al te lange termijn 

de banen vervangen moeten worden (denk aan 150.000-200.000 euro). Tevens denken we 

aan verduurzaming van het park in de vorm van LED-verlichting en eventueel zonnepanelen. 

Om deze kosten te kunnen dekken is er meer eigen vermogen nodig. Met een 

contributieverhoging volgens het huidige voorstel is het nog steeds niet mogelijk om deze 

bedragen te betalen, echter de kans om bij de bank een nieuwe hypotheek te krijgen is een 

stuk groter wanneer we meer eigen vermogen hebben. Er is geen uitgebreid investeringsplan 

op dit moment, maar we zullen zorgen dat dit plan er is zodra de gehele fusie rond is, 

waarschijnlijk bij de volgende ALV (naar aanleiding van de vraag van Lucas Brans). Naast het 

volledige seniorenlidmaatschap bestaat er een halfjaar lidmaatschap vanaf 1 juli.  

 

Stemming:  

Voor: 18 (inclusief Fransje Engbers die Leonieke Verheesen heeft gemachtigd).  

Tegen: 0 

Onthouding van stemmen: 3 
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8. Voorstel fusie TC Nijmegen Quick en stichting Parkbeheer.  

Momenteel wordt gewerkt aan een fusie tussen bovenstaande partijen. Er wordt in de ALV 

kort uitleg gegeven over de huidige constructie, welke door een recente wetsverandering 

geen voordelen meer heeft. Wat ons betreft heeft een fusie een positief effect op overzicht, 

transparantie en financiën. Momenteel wordt met name voorbereid hoe het beste met de 

fiscus te overleggen over deze kwestie. Henk Haas vertelt dat er ook meer haken en ogen aan 

de overeenkomst met de gemeente zitten, dus dat ook van die kant toestemming nodig is. 

Jan Willem Lutje Schipholt zegt dit mee te nemen in het proces. We vragen als bestuur de 

ledenvergadering toestemming om op de ingeslagen weg door te gaan.  

Stemming:  

Voor: 20 

Tegen: 0 

Onthouding van stemmen: 0 

 

9. Verkiezing nieuwe bestuursleden 

a. Nieuw verkiesbaar: M. (Max) Maassen. Max stelt zich voor.  

b. Aftredend en verkiesbaar: A. Kruk (barcommissie), J.W. Lutje Schipholt (voorzitter)   

 

Besluit van de ALV: M. Maassen, A. Kruk en J.W. Lutje Schipholt worden benoemd voor de 

komende periode van drie jaar.  

 

10. Rondvraag 

Klaas Molthof doet de suggestie of leden die trainen gevraagd kan worden niet van tevoren 

of na de training een baan af te hangen. We zullen als bestuur de komende periode in de 

gaten houden hoe vaak er rondom de training een baan wordt afgehangen en of dat vaak 

dezelfde personen zijn.  

Lucas Brans vraagt hoeveel banen er ’s avonds gereserveerd zijn voor training omdat hij 

heeft gezien dat het er soms 3 zijn per uur (wat veel is met het huidige aantal leden dat in de 

avonden vrij wil tennissen). De afspraak is inderdaad dat er maximaal 2 banen per uur 

beschikbaar zijn voor training. Vanwege uitval van trainingen door de coronamaatregelen is 

daar nu in overleg met het bestuur een enkele keer een uitzondering op gemaakt. De twee 

banen per uur, tenzij… regel blijft bestaan en we zullen er voor waken dat het ineens toch 

standaard drie banen per uur zijn.  

Frans van Schaeck Mathon merkt op dat de netten op de banen niet makkelijk zelf te 

verstellen zijn. Blijkbaar is er een bepaald hulpmiddel, wat alleen in Frankrijk beschikbaar is. 

Fabiënne geeft aan hier al eerder met Frans over gesproken te hebben en zal nogmaals 

kijken wat mogelijk is.  

Een opmerking van Roeland van Meerten: hij complimenteert het verenigingsbestuur, 

Fabiënne en het stichtingsbestuur.  
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11. Sluiting  

De vergadering wordt om 21.22 uur formeel gesloten.  

De Brassard wordt jaarlijks uitgereikt. Dit jaar wordt de Brassard uitgereikt aan Fabiënne 

Lansink. 

 

 
Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op …  
 

 
de voorzitter,                                                           de secretaris, 
 
 
 

 
J.W. Lutje Schipholt                                                L.N. Palmen 

 

 

 


