
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 18 mei 2022 
 
Bij de ALV van 5 mei 2022 is het vereiste quorum, als bedoeld in artikel 16, lid 3 van de 
statuten, niet gehaald. Vervolgens is op 18 mei een tweede vergadering gepland. Op deze 
bijeenkomst zijn totaal 25 leden aanwezig, waarvan 3 bestuursleden. 
 
1. Opening. 
Sander Maatman opent als voorzitter de ledenvergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
Belangrijkste agendapunten zijn het aanpassen van reglementen ivm padel, statutenwijziging 
vanwege nieuwe wet, en voorgetelde naamswijziging. 
Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen vragen door leden gesteld.  
 
Tosca is gevraagd om de gouden tennisbal uit te reiken. Ze draagt Werner Boogaard voor. 
Werner is deze avond helaas niet aanwezig, maar zal later de mooie tennisbal en bloemen 
ontvangen.  
Sander benadrukt dat Werner veel voor de club heeft gedaan. En dat het een prijs is die door 
de leden wordt bepaald, niet door bestuur. Terecht dat hij erkenning van de leden zelf krijgt.  
 
Afmeldingen van Harry en José Puik, Peter Fatels, Petra Harte, Werner Boogaard Sr, Linda 
de Groot. 

 
2. Toelichting door bestuur. 
 
a) Cameraprotocol (bijlage) 

Momenteel hangen er al camera’s, maar het bestuur wil hier transparant in zijn. De beelden 
worden alleen volgens protocol bekeken. B.v. in geval van inbraak. Het protocol geeft ons 
ruimte om verder te gaan, als dat in toekomst nodig zou blijken. 
Vraag Hennie: wordt hierin ook social media meegenomen? Nee, het protocol gaat uitsluitend 
over de camera’s. 
 

b) Privacyreglement (bijlage) 

Als Tautenburg krijgen we van alle leden persoonlijke gegevens waar we natuurlijk netjes 
mee om moeten gaan, en dat hebben we vastgelegd. Hier zit ook social media in. 
Vraag Lodewijk: is bewust de vage term gekozen “Zolang het nodig is”? Antwoord: camera 
beelden worden maar heel kort bewaard, 24 uur. 
Vraag Jan: Waarom is de club gerechtigd om salarisgegevens te weten? 
Sander: daar gaan we naar kijken, gaat waarschijnlijk om de situatie van 
personeelsmedewerkers. 
 

c) Baanreglement (bijlage) 

Bestuur was van mening het goed was om dit beter vast te leggen. Omdat het gebleken is dat 
hier regelmatig discussie over is. Dit bleek ook in de vergadering, omdat hier een discussie 
over ontstond. Zaken die onder meer ter sprake kwamen: 

- Moet de afhangtijd van 45 minuten blijven, of 60 minuten worden? 
- Blijft het afhangen via de app gaan, of doen we dat weer op de club? 
- Is het mogelijk vaker dan één keer af te hangen? 

 



De conclusie van de discussie was dat er verschillende wensen en meningen over dit 
onderwerp bestaan. Ook dat bepaalde onderwerpen verschillend gewaardeerd werden. 
Daarom zal het bestuur de komende periode een aantal opties hiervan uitproberen en dit 
evalueren en mogelijk bijstellen. Een en ander moet ook gezien worden in het licht van 
afhangen voor de padelbanen omdat de regels daarvan mogelijk gekoppeld zijn aan die van de 
tennisbanen. 

Voorstel Dick: Het is verstandig de tijdsduur 45 minuten uit het reglement te halen (eerste 
twee bullits), en te vervangen door “door het bestuur bepaald”.  

d) Voorgestelde naamswijziging vereniging i.v.m. introductie padel 

Op 19 mei (morgen!) gaan de padel banen open. Daarom vinden we dat we een 
naamswijziging moeten doorvoeren. TV Tautenburg, wordt TPV Tautenburg. Het logo blijft 
ongewijzigd, want de T staat voor Tautenburg, niet voor tennis, en de bal is nagenoeg gelijk. 
Er zijn geen tegenstemmers voor het voorstel. 
 

e) Ledenconsultatie beleidsplan 2022-2027 (toelichting) 

Het bestuur heeft een concept beleidsplan opgesteld. En wil met een doorsnee van de 
vereniging hierover in gesprek gaan, om te toetsen of leden zich hierin kunnen vinden. Dit zal 
waarschijnlijk in het derde kwartaal van 2022 gaan plaatsvinden. Bedoeling is om dat later in 
ALV vast te stellen. Het plan zal van te voren voorgelegd worden maar niet rondgestuurd 
omdat het dan lijkt of het al vastgesteld is. 
 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 19 januari 2022 (bijlage). 
Geen opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.  
 
4. Mondelinge toelichting van het bestuur over de ontwikkelingen m.b.t. de 

aanpassingen van het sportcomplex. 

a) Padelbanen 
Morgen worden de banen gekeurd, bij goedkeuring kunnen we vanaf zaterdag gaan spelen. 
De officiële opening is gepland voor 25 juni. Vrijdag is er al een eerste feestelijke avond. Het 
park is nog niet af. Aandachtspunten zijn de netten, containers, speelhoek., beplanting. Ook is 
het meubilair voor het nieuwe terras nog in bestelling.  
Maar de belangrijkste zaken voor het speelklaar maken van de banen zijn nu wel gereed. 
Sander geeft nadrukkelijk complimenten aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft. Zeker 
als je weet dat we pas op 19 januari besloten hebben hieraan te beginnen, is het een bijzinder 
prestatie dat we nu al de banen speelklaar hebben. Het was niet altijd makkelijk, maar 
uiteindelijk zijn we er altijd wel uitgekomen met Agterberg. 
 
De ALV heeft in januari goedkeuring gegeven voor een max uitgave van € 350.000. We zijn 
op € 300.000 uitgekomen, met nog resterende kosten van € 30.000. En we weten hoe de sterk 
de prijzen voor bouwwerkzaamheden tegenwoordig stijgen.  
 
Er is nieuwe sponsor commissie opgestaan, en die hebben al drie partijen in zicht die willen 
sponsoren.  
 



b) Van het gas af 
En passant zijn er ook nog 74 zonnepanelen op het dak geplaatst. Het hoge energiegebruik 
door de boiler van 380 liter die het hele jaar aanstond is aangepakt, en wordt vervangen door 
een oplossing zodat we volledig van -het-gas -af kunnen. 

c) Toegangssysteem 
Er komt een nieuw toegangssysteem. De reden hiervoor is dat de oude magneetstrip niet 
langer op de KNLTB zal blijven, en we zo gereed zijn voor commercieel verhuren van de 
banen.  
Sander legt de werking van het toegangssysteem uit. Een voordeel is dat we iemand tijdelijk 
extra rechten geven als die kantinedienst heeft. Dit vermindert de druk op sleutelhouders die 
telkens nodig waren. 

d) Lidmaatschap 
Bestaande leden hebben in 2022 het recht om naast tennis ook padel te spelen.  
Alle nieuwe leden worden ingeschreven als combi-lid. Zij worden daarmee lid van de 
vereniging met al zijn faciliteiten.  
Zoals door de ALV bepaald, kunnen bestaande leden in 2023 tennislid blijven.  
We zetten nog niet in op een padel-only lidmaatschap.  
Jan Hoppenbrouwer stelt vragen over de procedure iu.r.t. het ALV besluit. 
 NB: In het padel voorstel staat: 

Uit de leden enquête bleek duidelijke dat naast de algemeen steun voor het aanleggen 
van padelbanen een deel van onze leden gewoon willen blijven tennissen, Tevens zijn 
we van mening dat de huidige leden die tennis willen blijven spelen niet hoeven bij te 
dragen aan de kosten van padel, ofwel contributie voor alleen tennis moet gelijk 
blijven. 

 
Het introducee tarief voor padel zal 6 euro zijn, zijnde een kwart van de baanhuur van €24. 
 
Vraag over padelleraar. 
Tom van Lijff denkt vanaf oktober dit in te kunnen vullen. 
 
5. Vaststellen aangepaste statuten (bijlage) 
De statuten waren vorig jaar al aangepast vanwege nieuw wet bestuur toezicht rechtspersonen. 
Het komt er op neer dat er iets geregeld moet worden voor bestuursleden die mogelijke 
conflicterende belangen hebben. Wij hebben de voorbeeld statuten van de KNLTB er op na 
geslagen en een aantal elementen overgenomen. 
Het hoofdlijnen van de wijzigingen: 

1. De naam 
2. Dat we nu ook een vereniging zijn waar padel gespeeld wordt 
3. Flexibele lidmaatschapsvormen mogelijk maken zonder statuut wijzing 
4. Vanwege de wet bestuur toezicht rechtspersonen. 
5. Het quorum voor besluitvorming wordt afgeschaft, zodat een tweede vergadering 

uitschrijven niet meer hoeft. Een uitzondering hierop zijn statutenwijzigingen. 
6. Jeugdleden krijgen stemrecht via hun wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Alle aanwezigen zijn akkoord met de aangepaste statuten. 



 
 
6. Vaststellen aangepast huishoudelijk reglement (bijlage) 
 
Al eerder is besloten op het sportpark rookvrij te maken. Om praktische redenen gaat dit in op 
het moment dat het nieuwe park wordt geopend. 
Vraag Stefan Splint Vraag: komt er dan een rookplek buiten? Daar gaan we naar kijken. 
 
 
7. Rondvraag 
Verder geen vragen 
 
8. Sluiting 
Sander dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit rond 22.00 uur de vergadering. 
 
 
Verslaglegging: Ad Vrijsen, secretaris 


