
 

                                                          

 

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING (over SEIZOEN 2019) 

Datum   : 03-02-2020 

Plaats   : Clubgebouw TVK. 

Aanvang  : 20. 00 uur  

Einde   : 21.21 uur 

Aanwezig bestuur  :Voorzitter/Inkoop   Julia Smit 

                                 Secretaris                                    Margaret de Waard (notulist) 

                                        Penningmeester           Annette Heemskerk 

                                 Onderhoudscie/ Baancie            Mick slingerland 

                                Ledenadministratie   Hennie van Egmond 

                                       Wedstrijdcie                                Hennie van Egmond 

                Activiteitencie                  Elise IJsselstein      

 
 
Quorum : Om 20.00 uur is het vereiste quorum aanwezig en kan de vergadering beginnen. 

Afwezig met bericht: Elize de Reus, Marjolein Kemkes, Marco Doff, Ruud Schravesande. 

 

 

 

1.A Opening. 

 

De voorzitter opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereenhartelijk welkom.  

 

1A. Jaarverslag 

 

De voorzitter begint met een kort jaarverslag en bedankt de commissies voor hun inzet het afgelopen 

jaar:  

Samenvatting:  
 

 



Wat waren de doelen en activiteiten  van 2019:  

• Geen ledenwervingsactie, meer accent op activiteiten en ledenbehoud. Ledenaantal is nu 

rond de 100.  

• Meer leden op de baan en bij activiteiten.  

  georganiseerd 2019: • Nieuwjaarsreceptie,  

• Openen ereleden galerij in kantine  

• Attentie voor vrijwilligers: doos Merci en bedankkaartje  

• Pasjesavond anders georganiseerd, viertallen model. Dit heeft helaas niet geresulteerd in een 

goed resultaat.  

• Medewerkersavond wel geprobeerd te organiseren, maar niet doorgegaan ivm te weinig 

belangstelling. Misschien andere vormgeving/ tijdstip.  

• Acties activiteitencommissie:  Actief tijdens parktoernooi/ feestavond . Uitwisseling met 

Westmaas: Westmaas is hier op bezoek geweest, maar de retourdatum is niet meer gelukt. 

Verschoven naar voorjaar 2020. Natuurlijk 1x per maand de Quizavond buiten het seizoen. 

Blijft goed bezocht en steeds meer deelnemers.  

• Evalueren betalen alleen per pin: Dit gaf weinig problemen.  

• Jaarkalender activiteiten in kantine, niet gedaan , staat wel gepland voor 2020 (ook op 

website/App  

• Terrasmeubilair: nieuwe parasols voor terras aangeschaft.  

• Oproep nieuwe commissieleden ( sponsor/wedstrijd/jeugd). Diverse oproepen nieuwe 

penningmeester en secretaris. Veel gelobbyd door bestuursleden  

• Verder extra ledenvergadering voor de aanschaf van LED verlichting tijdens het 

parktoernooi. Dit voorstel was met grote meerderheid aangenomen.  

  

Commissies 

 

Ledenadministratie 

Het ledenaantal staat momenteel op 112 leden. Er zijn dit jaar 9 nieuwe leden bijgekomen, 

maar er hebben er ook weer 10 opgezegd. Dus begin 2019 stond het aantal op 113 en nu eind 

2019 op 112.  

Factureren van de contributies gaat tegenwoordig via Ideal. Dit is een stuk eenvoudiger 

geworden dan in voorgaande jaren. 

 

Communicatie/gebruik app en andere media  
In 2019 zijn de systemen van de website, app en ledenadministratie samengevoegd tot 1 

systeem. Dit maakt het beheren van alle systemen een stuk eenvoudiger. De daadwerkelijke 

overgang liet nog even op zich wachten maar eenmaal omgezet konden we gebruik maken 

van versie 2.0 van het KNLTB.club systeem. Groot voordeel is dat alles een stuk 

vereenvoudigd en gebruiksvriendelijk.  

Verder is de contributie vanaf 2019 digitaal geint middels ClubConnect. Dit is ook 

geïntegreerd in ons systeem. Zeker op het gebied van de bardienstplanner zijn voor 

aanmelden en analyse grote verbeteringen gedaan. Waarschijnlijk hebben alle leden die 

bardiensten gedaan hebben dit in 2019 via de app gedaan. Dit verklaart wellicht de enorm 

vloeiende manier waarop dit gegaan is. Op een aantal diensten na welke ingedeeld diende te 

worden is namelijk alles door de leden zelf ingepland. Dank hiervoor.  

In 2020 komen er nog diverse optimalisaties aan. Verder zal eindelijk de laddercompetitie 

functionaliteit worden toegevoegd waarmee we binnen de site, en waarschijnlijk ook de app, 

dit kunnen gaan organiseren voor onze leden. Dit werd op 9 januari gecommuniceerd maar is 

nog niet online. Zodra dit zo is dan horen jullie dit.  

 



De onderhoudscommissie  
Deze heeft ook weer een aantal zaken gedaan voor een beter aanzien van het park Wat heeft 

de onderhoudscommissie zoal gedaan in 2019:  

1. Het begeleiden van de klusdiensten en het regelmatig vervangen van de sproeier op de 

banen.  

2. In het voorjaar sloeg het noodlot toe een scheurde de leiding tussen de pomp en de 

baaninstallatie waardoor we de banen met de hand moesten nathouden. Lang hoefde we niet 

te zoeken waar de breuk zat want het water gutste er nabij het pomp hok uit de grond en in 

tijd van 2 minuten stond het hele terrein voor het pomp hok onder water. Na de nodige 

graafwerkzaamheden is de leiding bloot gelegd en kon de loodgieter aan de slag om de leiding 

te repareren.  

3. In 2019 stond gepland om het hok van de pompinstallatie te vervangen, dit is na nader 

onderzoek aangepast in het opknappen van het bestaande hok.  

4. Onderzoek naar het vervangen van de huidige baanverlichting (gasontladingslampen naar 

een nieuwe vorm van verlichting ( Ledverlichting ) . Het resultaat daarvan hangt inmiddels in 

onze masten Verder jaarlijks onderhoud banen in voorjaar in eigen beheer door Mick en 

Marco Doff gedaan. 

 

Wedstrijdcommissie:  
Afgelopen jaar hebben we weer 3 toernooien mogen organiseren. Dat zal aankomend jaar niet 

anders zijn. We hopen alleen dat we in 2020 beter weer krijgen dan in 2019, Toen hebben we 

alle weersomstandigheden wel gehad. Behalve zon dan helaas.  

 

Ook hopen we dat we met de kleine bezetting die we nu nog in de wedstrijdleiding hebben 

toch wat hulp kunnen verwachten vanuit de vereniging. We zijn eind 2019 nog maar met 3 

man/vrouw. Dat is te weinig.  

 

De inschrijvingen voor het OT waren in 2019 ,68 (113 spelers) . Dit is teruggelopen t.o.v. 

2018. Toen hadden we nl. 103 inschrijvingen (150 spelers) Het parktoernooi in 2019 39 (58 

spelers) en in 2018 40 (58 spelers) dus gelijk gebleven Het 40+ toernooi in 2019 50 (92 

spelers) en in 2018 40 (68 spelers) dus dit is mooi verbeterd. Alleen hebben we de finaledag 

moeten afgelasten i.v.m. het slechte weer. Jaaroverzicht competitie Ook in 2019 waren er 

zowel in het voorjaar als het najaar weer een flink aantal teams die zich aangemeld hebben en 

competitie hebben gespeeld.  

Wel zijn er wat andere competitievormen gespeeld in verband met een nieuwe indeling van de 

KNLTB. Wat dat betreft zijn hier geen verschillen en bleef dit dus stabiel. Hier zijn weinig 

problemen mee geweest.  

 

Kantinecommissie • Minder omgezet als in 2018. Door een goede inkoop valt het 

nettoverlies mee.    

 

Jeugdcommissie: • Vacature gaat in 2020 worden vervuld • Wel zeer succesvol 

adoptietoernooi dit jaar 22 september door Sandra Dingemanse georganiseerd: mooi weer, vol 

park, lekker eten.  

 

Sponsorcommissie • Vacature nog steeds • 1 nieuwe sponsor, enkele opzeggingen. • Een 

aantal sponsorbordjes, die erg vervaagd waren, zijn vervangen 

 
2a Notulen Algemene Vergadering d.d. 12-02-2019+ presentielijst 03-03-2020 

Er zijn geen vragen, De notulen van de vorige ALV (12-02-2019) worden goedgekeurd en de 

presentielijst van ALV 2019 is getekend door alle aanwezigen. 

. 



 

2B Het verslag van de kascommissie 2020 (over het jaar 2019) 

 

Het jaarverslag wordt voorgelezen. Geen opmerkingen.  

De commissie adviseert de vergadering decharge te verlenen aan de penningmeester. 

 

2c1 Uitleg en verantwoording penningmeester. (korte toelichting) 

  
Samenvatting  Financieel jaar 2019  

1. Resultaat: Totaal € 6000 verlies tegen € 7300 winst vorig jaar Dit wordt verklaard door de aanschaf 

en plaatsing van de nieuwe LED verlichting. Er is subsidie aangevraagd (ca. €13.000), dit wordt echter 

pas in het nieuwe boekjaar (2020) toegekend.  

 

2. Na de succesvolle ledenwervingsactie van het vorige jaar, is het aantal leden toch weer afgenomen, 

wat heeft geresulteerd in een afname van de inkomsten uit contributies (- €1000)  

 

3. Balans: Vaste activa BC/OC/WC: toename van ruim €19.000 door aanschaf nieuwe LED 

verlichting (waarde verlichting = €19.000). Spaarrekening: In 2019 afname van spaargeld van ca. 

€26000 door aanschaf en plaatsing LED verlichting.  

 

4. Gas en licht: De kosten voor gas en licht vallen in 2019 hoger uit dan in 2018 doordat we ruim 

€1000 moesten bijbetalen in 2019. Gezien de stijgende energiekosten gaan we bekijken of het 

interessant is voor ons om in 2020 van energieleverancier te wisselen.  

 

5. Water: kosten verdubbeld t.o.v. 2019. In 2018 is er geen jaarafrekening geweest waardoor we in 

2019 moesten bijbetalen en het termijnbedrag omhoog is gegaan.  

 

6. Telefoon- en internetkosten: Onveranderd hoog. Zoals vorig jaar al uitgelegd bevat dit bedrag o.a. 

kosten voor telefoontikken van de alarminstallatie (ca. €170 per jaar). Dit bedrag is hetzelfde als voor 

eerder jaren. Kosten zijn gevolg van de verouderde analoge alarminstallatie. Mick heeft in het 

verleden uitgezocht of het laten ombouwen naar een nieuwere digitale installatie rendabel is. Kosten 

hiervoor worden geschat op zo’n €650. Abonnementskosten voor nieuwe digitale installatie komen op 

€38 per maand gedurende 5 jaar. We hebben in het verleden al besloten dat het een stuk goedkoper is 

om bij de oude alarminstallatie te blijven.  

 

7. Overige algemene kosten: opgebouwd uit o.a. kosten voor sportadvertentie, vlaggen, schoonmaker, 

bloemen voor leden bij bijzondere gelegenheden (langdurige ziekte, ongeval) en andere algemene 

kosten. Minder hoge kosten worden verklaard doordat we het vorige jaar (2018) aanzienlijke kosten 

hebben gemaakt in het kader van de ledenwervingsactie. Denk hierbij aan de aanschaf van rackets, 

inhuur tennisleraar, flyers. Afgelopen jaar is er geen ledenwervingsactie gehouden. 

  
8. Baancommissie: Hoge kosten door plaatsing LED verlichting. Verder was groot onderhoud aan 

begin van het seizoen ca. €400 duurder dan in 2018. 

  
9. Kantinecommissie: per saldo kleine €700 minder bruto winst t.o.v. 2018. De omzet is ruim €2000 

lager dan in 2018 maar op de inkoop is ca. €1600 bespaard (minder, goedkoper). 

  
10. Kosten AC: er is afgelopen jaar geen verloting geweest tijdens open toernooi. Uitgaven betreft 

diverse kosten voor de aankleding park tijdens toernooien. 

 

11. Open Toernooi: inschrijfgeld minder dan in 2018, gemaakte kosten min of meer gelijk. 

12. Sponsoren: hogere opbrengsten, maar kosten gemaakt voor nieuwe bordjes en doeken. 



13. Afkoop kantinediensten: t.o.v. 2018 hebben meer leden hun kantinedienst afgekocht wat 
resulteert hogere inkomsten op deze post. 

14. Bankkosten: hogere bankkosten. 

15. Afschrijvingen: afschrijving inventaris kantine is hoger door de aanschaf van de nieuwe 
parasols dit jaar. 

 

2c2 Decharge bestuur. 
 

De vergadering verleent decharge aan het bestuur. 

 

2d. De begroting van het verenigingsjaar 2020 door de penningmeester.  
Door toekenning van de aangevraagde subsidie voor de LED verlichting verwachten we voor 
2020 een ruime winst te behalen 
Vraag van de vergadering Is er op dit moment al inzicht in het lager uitvallen van de 
energiekosten door de aanschaf van de led verlichting? 
Op dit moment nog niet, waarschijnlijk wel te zien in de loop van het jaar. We verwachten het in 
ieder geval wel. 
 

2eDe benoeming van de kascommissie over het jaar 2020 (2 leden): 

 

Josseline geeft aan dat zij dit jaar weer beschikbaar is, Elize de Reus zal gevraagd worden. Annette 

geeft aan reserve te willen zijn.  

 

2f Vaststelling contributie 2020 

Op de vorige ALV is afgesproken dat we het bedrag van de contributie elk jaar zouden indexeren. 

Maar kijkend naar de hoogte van de contributie die door andere verenigingen wordt gevraagd, willen 

we dit jaar de contributie niet verhogen. De vergadering stemt in. 

 

2G Verkiezing bestuursleden.   

Het bleek ook dit jaar erg moeilijk iemand te vinden voor de functie van penningmeester en secretaris. 

Maar gelukkig is het toch gelukt. 

Hennie van Egmond (nu nog voorzitter wedstrijdcommissie en ledenadministrarie) wordt 

penningmeester. Ze blijft wel in de wedstrijdcommissie, samen met Marco Doff, John en Britta 

Hofmeester en Joop Poelman.  

De functie ledenadminstratie zal worden overgenomen door Elize de Reus. 

Arthur Verkaik wordt de nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie. 

Marcel van der Heide gaat de functie van secretaris op zich nemen. 

 

2H Oproep nieuwe commissielede 

De sponsorcommissie blijft vacant. 

De voorzitter neemt afscheid van de penningmeester (Annette Heemskerk) en de secretaris (Margaret 

de waard) 

Pauze: wordt overgeslagen 

 

 

 



 

 

2 I voorstellen van het bestuur. 

Doelen voor het komend seizoen: 

Plannen dit jaar 2020:  

♦  Meer activiteiten: meer korte activiteiten afhankelijk van het weer.  

♦  Bitterballen tennis  

♦  Damestoernooi, of herentoernooi  

♦ Laddercompetitie o Voorstellen leden?  

♦ Jeugdcommissie weer geactiveerd Arthur Verkaik  

♦ Activiteiten voor jeugd organiseren i.s.m. Marco Doff  

♦ Weer aanbiedingen voor jeugd voor lidmaatschap en lessen  

♦ Ook aanbiedingen lid worden voor volwassenen  

♦ Jaarkalender 2020 met alle geplande activiteiten in kantine, op website en app.  

♦ Veranderingen bardiensten: Minder diensten 3 peer jaar i.p.v. 4 indien haalbaar  

            Alleen op maandag, dinsdag en do (april, mei, juni, september)  

            In oktober alleen in toernooien o Tijdens toernooien ( heeft voorrang)  

            Diensten op vrijdag tijdens competitie voor en najaar.  

♦ Klusdiensten , totaal 5 keer: begin, toernooien, einde. • Nieuwe vuilnisbakken voor 

buiten 

♦ Opening seizoen: 5 april. 

 
2 J voorstellen, ingediend door tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden. 

 

Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 

 

 

3 rondvraag. 

1e vraag: zijn de blauwe tonnen al weggehaald? Nee, zijn van Marco. 

2e vraag: Hoe zit het met de kledingcontainer ? Is weggehaald en komt niet meer terug. 

 

 

4 Sluiting 

Om 21:21 uur bedankt de voorzitter iedereen voor de aanwezigheid en de bijdrage aan de vergadering 

en sluit zij de vergadering. Iedereen krijgt een drankje. 

 

Namens het TVK bestuur, 

Margaret de Waard 

(secretaris) 

 


