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Verslag:
•
•
•

Er wordt ingestemd met de jaarcijfers 2020 – gevraagd wordt of de cijfers gepubliceerd
worden. – Antwoord: ja, dit gebeurt via de site.
Er wordt ingestemd met de begroting 2021.
Bij de bespreking van de keuze voor de baansoort worden de volgende vragen gesteld
en opmerkingen gemaakt:
o Wat zijn de incidentele kosten voor de investering en wat zijn de structurele
kosten van het onderhoud voor zowel kunstgras als smashcourt? - Antwoord: de
investering in smashcourt is op basis van de aangevraagde offertes zo’n € 29.000
duurder. Het structurele onderhoud is ongeveer even duur.
o Welke baansoort heeft de voorkeur als gekeken wordt naar
▪ Duurzaamheid - Antwoord: dit is vrijwel geen verschil
▪ Levensduur - Antwoord: de banen zouden zo’n 12 jaar mee moeten gaan
▪ Bespeelbaarheid na regen - Antwoord: mogelijk is kunstgras na een
regenbui weer iets sneller bespeelbaar
▪ Blessuregevoeligheid - Antwoord: dit is vrijwel geen verschil. Anders zou
het zijn als voor hardcourt banen zou worden gekozen.
▪ Balsnelheid - Antwoord: kunstgras is trager, terwijl smashcourt iets dichter
bij gravel ligt qua balsnelheid
o Wordt de drainage en de onderbak ook vernieuwd? - Antwoord: nee, deze heeft
een levensduur van 50 jaar
o Zijn er eisen (accreditatie) of andere kwaliteitscriteria? - Antwoord: ja, alleen
door de KNLTB-geaccrediteerde bedrijven mogen nieuwe banen aanleggen en de
KNLTB komt de nieuwe banen na oplevering keuren
o Hoe hoog is de verhoging van de contributie als gekozen wordt voor smashcourt?
- Antwoord: € 10 per jaar voor volwassenen, € 5 per jaar voor kinderen, jeugdleden
en dagleden
o En klopt het dat er geen contributieverhoging nodig is als gekozen wordt voor
kunstgras? - Antwoord: ja.
o Liggen de lijnen bij smashcourt op of in de banen? -- Antwoord: ze liggen erin.
o Welke doelgroepen zijn oververtegenwoordigd bij de nieuwe leden? - Antwoord:
kinderen, 25-40 jarigen en expats
o Waar is het voorstel van het bestuur voor smashcourt op gebaseerd? - Antwoord:
dit is geen persoonlijke voorkeur, maar gebaseerd op de uitkomsten van de onder
de leden gehouden enquête
o Waarom wordt gerekend met een extra contributie-opbrengst van € 3.000 als er
‘maar’ een extra afschrijving van € 2.500 nodig is op jaarbasis? - Antwoord:
omdat het aantal leden een onzekere factor is
o Moeten de banen gesleept worden als er smashcourt komt? - Antwoord: ja
o Waarom is er zo behouden begroot en gerekend met scenario’s van resp. 325 en
340 leden, als het huidige ledenaantal 392 is? - Antwoord: omdat onbekend is of
het aantal leden door de coronacrisis tijdelijk hoger is of dat er sprake is van een
permanente ledenstijging
o Waarom is gekozen voor een afschrijftermijn van 12 jaar en wat is de richtlijn
van de KNLTB hierbij? - Antwoord: de huidige banen liggen 16 jaar, de KNLTB

adviseert een afschrijftermijn van 10 jaar en UVV Tennis denkt dat 12 jaar een
realistische inschatting is op basis van ervaringsgegevens van het huidige gebruik
o Is UVV Tennis nog steeds een goedkope vereniging in de regio, als de contributie
omhoog gaat? - Antwoord: ja
o Wanneer worden de nieuwe banen aangelegd? - Antwoord: maart 2022
o Hoeveel tijd kost het om de banen te vervangen? - Antwoord: ongeveer 2 weken
o Is er ook gekeken welke innovatie er heeft plaatsgevonden bij kunstgras? Antwoord: nee. Het is even goed als nu of beter.
o Tevens meldt het bestuur dat er een mogelijkheid is om subsidie aan te vragen
voor de aanleg van nieuwe banen, tot een maximum van 20% van de kosten.
• Na de bespreking vindt besluitvorming plaats. Een meerderheid van de aanwezigen
steunt het voorstel om verder te gaan met smashcourt en idem om de contributie het
volgende seizoen (vanaf april 2022) te verhogen met € 10 voor volwassenen en € 5 voor
jeugdleden en dagleden.
De vergadering wordt om 21.25 afgesloten.
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