
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 24 februari 2021 
 

De vergadering vindt plaats via videoverbinding (MS Teams). 

Bij de opening om 20.00 uur is het vereiste quorum, als bedoeld in artikel 16, lid 3 van 

de statuten, aanwezig. Vervolgens wordt een tweede vergadering gestart. Er zijn totaal 

18 leden aanwezig, waarvan 6 bestuursleden. 

 

1. Opening. 

Sander Maatman opent als voorzitter de ledenvergadering en heet alle aanwezigen 

welkom. Door Covid-19 kon de ALV vorig jaar maart niet doorgaan. Vervolgens kon 

de alsnog geplande vergadering van september ook niet doorgaan vanwege de 

aanscherping van de maatregelen. 

Daarom houden we nu een ALV waarin twee jaren tegelijk worden besproken. 

Sander legt de regels voor deelname uit, waaronder ook het stemmen. 

Er zijn voorafgaand aan deze vergadering geen vragen door leden gesteld. 

 

2. Mededelingen. 
Alleen een afmelding van Petra Harte. 

 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2019. 

Geen opmerkingen. Het verslag is goedgekeurd.  

 

4. Mondeling verslag van het bestuur over 2019 en 2020 
Sander memoreert zijn nieuwjaarsgroet waarin hij meldde dat 2020 een raar jaar is 

geweest. Natuurlijk voor iedereen persoonlijk maar ook voor ons als vereniging. 

Covid-19 gooide roet in het eten ten aanzien van vele mooie dingen die we wilden 

organiseren, en  het vroeg voor heel veel extra afstemmingen en besluiten waar we 

nooit bij stil hebben gestaan. Al met al is hij trots hoe we hier als vereniging mee zijn 

omgegaan (netjes aan de regels gehouden) maar ook hoe we hier achter de schermen 

toch telkens snel konden schakelen en zorgen dat in het algemeen de nieuwe 

maatregelingen voor al onze leden weer duidelijk waren. Hierbij hielpen de richtlijnen 

van de KNLTB natuurlijk erg.  Maatregelen die we hebben moeten nemen: geen 

dubbel, wel dubbel, banen volledig sluiten. Looproutes op het park. Kantine 

gedeeltelijk dicht of kantine volledig dicht. Daarnaast zijn we met zijn allen 

overgestapt naar het elektronisch afhangen. Dit laatste is iets dat waarschijnlijk ook na 

Covid-19 zal blijven bestaan.  

 

Aangezien dit een ALV is over 2 jaren zullen we bijna vergeten dat we nieuwe banen 

hebben. Ze liggen er weer fantastisch bij en we hebben geen negatief woord gehoord 

over de nieuwe banen. Iedereen is er blij mee. Vanuit het bestuur wordt  nogmaals 

Werner bedankt, zonder wie dat allemaal niet mogelijk was geweest. 

Het is ook mooi dat het drukker wordt op de banen. Dit komt mede doordat leden 

meer in georganiseerde vorm met elkaar tennissen. Natuurlijk hadden we altijd al de 

door de KNLTB georganiseerde competities waarbij de vrijdagavond vooral populair 

is en de ZAMOCO, ZOMOCO, dinsdagochtend en woensdagavond. De laatste zijn 

allemaal door enkele leden georganiseerde competities. Hierbij zijn de afgelopen jaren  

ook op maandag, dinsdag en donderdag onderlinge avondcompetities bij gekomen 

(georganiseerd door Ad Vrijsen) en daarnaast ook nog een laddercompetitie. Zeer 

mooi allemaal omdat dit zorgt voor leden die tennissen en juist dat zorgt voor drukte 

op de baan, gezelligheid maar ook tot het behoud van leden. Zeer belangrijk voor ons 



als vereniging. Dit leidt dan ook wel regelmatig tot de vraag of we voor deze 

verschillende clubjes standaard banen moeten reserveren. Als bestuur vinden we dit  

vooral voor de doordeweekse avonden bezwaarlijk. Er zijn namelijk ook veel leden 

die gewoon vrij willen spelen op deze momenten. Het reserveren van banen voor deze 

groepen, hoe zeer we ook deze competities aanmoedigen vinden we te veel ten koste 

gaan van het vrij spelen. Toch wil Sander de verschillende organisatoren van alle 

interne competitie bedanken voor dit telkens weer doen. Daarnaast is het belangrijk 

dat ze zo veel mogelijk leden - al dan niet als reservespeler - betrekken, zodat we niet 

een vereniging worden met allemaal groepjes en je als nieuw lid moeilijk bindt met 

ons als vereniging. 

 

Ondanks de Covid hebben we als vereniging een goed jaar gehad. De nieuwe leden 

commissie die bestond uit Vanessa, Audrey, Ank en Helen hebben de afgelopen jaren 

goed werk verricht en vooral vorig jaar met de Zomerchallenge gezorgd dat we weer 

zijn gestegen in ledenaantal (van 250 feb 2020 naar nu 280) Voor deze inspanning wil 

het bestuur ze dan ook bedanken. Door persoonlijke omstandigheden heeft deze 

commissie wel opgezegd maar hebben voor een mooie opvolging gezorgd waarbij we 

ook voor verjonging van actieve leden zorgen. Als dank heeft de oude nieuwe leden 

commissie vandaag een bloemetje ontvangen. De nieuwe nieuwe leden commissie zal 

bestaan uit Sjanna, Tilja, Esther en Lynn.  Welkom en succes met jullie nieuwe 

ideeën. Sander heeft al verschillende ideeën langs zien komen en laten we zorgen dat 

we ze snel kunnen afstemmen. 

 

Sander wijst op het probleem van het vinden van voldoende vrijwilligers en 

bestuursleden. Hij zou zo graag meer mensen betrokken zien zijn bij de vereniging en 

het bestuur. Zo is tijdens deze vergadering vooral één persoon aan het woord vanwege 

de verschillende petten die Sander nu op heeft bij gebrek aan bijvoorbeeld een 

penningmeester. Sander neemt dit waar - met grote steun van Loek Fonkert - omdat dit 

werk gedaan moet worden en we niemand anders kunnen vinden. Dit hoort niet zo. 

Hetzelfde voor de functie van secretaris. Dick heeft al aangegeven dat na 11 jaar te 

willen stoppen met het werk van secretaris, maar ook voor deze positie kunnen we 

geen opvolging vinden. Dit zijn slechts voorbeelden hetzelfde geldt voor verschillende 

commissies. Gelukkig zijn die vrijwilligers die wel actief zijn fantastisch en dragen zij 

onze vereniging tot een mooie vereniging maar het is dun en heeft risico’s als ze er 

mee willen stoppen. Als iemand weet hoe we dit kunnen veranderen laat het graag 

weten. 

 

Helaas hebben we de afgelopen periode ook afscheid moeten nemen van twee leden 

die zijn overleden. Ad Herremans is eind december gestorven en begin februari 

Vanessa Copijn Groeneveld. Ons medeleven gaat uit naar hun echtgenoten (Phia en 

Born) en rest van de familie. Wij zullen Ad en Vanessa erg missen op en langs de 

tennisbanen.  

 

Ten slotte nog iets over Padel. In de laatste jaarvergadering in 2019 hebben we ook 

gesproken over Padel en aangegeven dat we groep gingen vormen om Padel verder te 

onderzoeken. Jammer genoeg heeft dit niets opgeleverd. Het enthousiasme wat de 

groep uitte tijdens de vergadering was uiteindelijk toch minder en is uiteindelijk tot 

niets uitgemond. Wat wel mooi is, is dat het gelukt is dat we het extra stukje grond 

achter de inspeelbaan van de gemeente hebben kunnen krijgen.  

Nog steeds geldt voor het bestuur dat als er een groep enthousiaste leden opstaat die 



padel een succes wil maken voor de komende 3 jaar (ofwel niet alleen aanlegbanen, 

maar ook zorgen voor leden groei en beleving op de banen) dan staat de vereniging 

hier zeer positief tegenover.  

 

In het overzicht van ‘Wat een Jaar’ kan ik natuurlijk niet zonder het succes van het 

Tautenburg Open te benoemen. De timing was perfect. Hoewel aanvankelijk dit 

toernooi niet door leek te gaan, werden op het allerlaatste moment de regels versoepelt 

en konden we alsnog besluiten om het toernooi te laten spelen. Warner had daardoor 

een zeer korte tijd om dit te organiseren en dat geldt uiteraard ook voor de kantine 

commissie. Maar als we dan zien hoe iedereen de schouders eronder heeft gezet en  

het grote succes van dit toernooi, is het fantastisch gegaan en grote complimenten aan 

het team van Warner en ook de kantine commissie. Hopelijk gaat ook dit jaar dit 

toernooi weer door. Warner wou er eigenlijk mee stoppen maar het is gelukt het 

toernooi naar een ander tijdstip te verzetten en daarom blijft hij het doen, het toernooi 

zal nu georganiseerd worden eind augustus.  

 

Ondanks Covid-19 gaat het goed met de vereniging. Financieel staan we er goed voor 

maar nog belangrijker is dat het ledenaantal weer aan het stijgen is. Ik ben dan ook 

trots dat ik voorzitter mag zijn van deze vereniging. 

 

In reactie op dit verhaal van Sander vraagt Ad Vrijsen wat de resultaten van de 

zomerchallenge zijn. Sander geeft aan dat van de 31 senioren die deelnamen er 17 lid 

zijn geworden ook voor 2021. De komende zomer gaan we daarom wederom een 

zomerchallenge organiseren. 

 

5. Jaarverslag 2019 en 2020 van de penningmeester. 

Sander ligt aan de hand van de PP-presentatie de financiële cijfers over 2019 en 2020 

toe. 

Het negatieve resultaat 2019 wordt uitgelegd. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld 

extra kosten voor het park mede in het licht van de vervanging van de banen. Het 

ledenaantal was minder dan begroot. En tenslotte moest er aan het kassasysteem wat 

worden vervangen. 

 

Ondanks Corona hebben we voor 2020 een gezond resultaat behaald. Dit wordt met 

name veroorzaakt door kwijtschelding van de huur voor een periode van drie maanden 

(ongeveer € 16.000). Daar staat tegenover dat de kantine opbrengsten veel lager zijn, 

maar uiteraard zijn ook bepaalde kosten veel lager doordat weinig activiteiten 

doorgingen en bijvoorbeeld de schoonmaakkosten daardoor lager uitvielen. 

Een positieve bijdrage aan het resultaat 2020 is uiteraard het succesvolle OT 2020 en 

de Zomerchallenge. 

 

Vervolgens wordt de balans toegelicht. De voorraad is fors lager en de omvang van de 

vorderingen is zeer fors teruggebracht door het goede werk van Loek. De 

achterstanden zijn geïnd en de resterende vorderingen ultimo 2020 zijn inmiddels ook 

geïnd. 

In de loop van dit jaar bestaat Tautenburg 50 jaar. Voor het organiseren van een feest 

is de afgelopen jaren een voorziening gevormd. We hopen na de zomer een groot feest 

te organiseren en als mensen daarbij actief willen helpen, meld je aan. Mocht het 

vanwege corona dit jaar niet kunnen, dan schuiven we het door naar volgend jaar. 

We hebben het voordeel van de kwijtschelding van de huur voor een deel gestopt in 



een coronavoorziening voor het jaar 2021. De verwachting is immers dat ook dit jaar 

de kantine nog wel enige tijd gesloten zal blijven. 

 

Op een vraag van Loek geeft Sander nog een toelichting op de ontwikkeling van het 

totaalbedrag aan contributies in de resultatenrekening van de afgelopen jaren en de 

begroting voor 2021. 

 

6. Verslag van de kascontrolecommissie. 
Het verslag is opgesteld door de Erik Schouten en Michiel Jurg. Erik ligt het toe. 

De kascontrolecommissie heeft zich geconcentreerd op een aantal punten. Hoe is de 

financiële administratie opgebouwd en kloppen de aansluitingen? 

Zij hebben steekproeven genomen. De nieuwe opbouw van de financiële administratie 

is een stuk inzichtelijker.  

Gekeken is naar de aansluiting met de knltb-ledenadministratie en daar zijn geen 

bijzonderheden geconstateerd. Hetzelfde geldt voor de bankrekeningen en de 

verhoudingen tussen de verenigingen en de Stam. 

 

Wat kan er nog beter?  

1. Ledenadministratie: een aantal geldstromen zouden daar in kunnen: introducees, 

vervangende bardiensten. Wellicht is het mogelijk dat bij het afhangen in de clubapp 

van een introducee direct een betaalverzoek uitgaat. 

2. Voorraadadministratie en inkoopadministratie integreren. Dan zou een betere 

controle op de voorraad kunnen betekenen in plaats van periodiek voorraad 

controleren. 

3. Aandacht voor een zogenoemde ‘what-if’-analyse: stel er komen zoveel leden bij of 

er doet zich een calamiteit voor; wat voor gevolgen heeft dat voor de financiële 

situatie van de vereniging? 

 

Sander geeft aan dat de verbetervoorstellen besproken zullen worden in het bestuur. 

Wat betreft punt 2, wordt er al naar gekeken ook met leverancier van het systeem wat 

mogelijk is. Wel moet worden bedacht dat we werken met vrijwilligers en het moet 

ook nog wel uitvoerbaar zijn. 

 

De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het financiële beleid. 

 

Het bestuur draagt als leden van de kascontrolecommissie voor volgend jaar voor: 

Michiel Jurg en Roel Nieuwenhuis. Als reserve kascontrolecommissielid stelt het 

bestuur voor: George Bos. De vergadering stemt daarmee in. 

 

7. Jaarverslag 2019 en 2020 STAM. 

Sander Maatman ligt de financiële cijfers toe. 

De Stam is aan deze vergadering geen verantwoording verontschuldigd maar vanuit 

transparantie deelt ze haar jaarverslagen met TV Tautenburg. 

 In 2019. Aanleg nieuwe banen. Fantastisch resultaat zoals de nieuwe banen 

zijn. Deze banen zijn wel duurder dan de vorige, verwachte levensduur is ook hoger. 

In nauw overleg met TV Tautenburg zal de verwachte levensduur in de gaten worden 

gehouden. Bij blijvende leden groei kan deze naar beneden worden bijgesteld, met 

hogere huur voor de vereniging. 

 2020. Covid: vrijstelling van huur aan TV Tautenburg. Met aan de andere kant 

een tegemoetkoming middels regeling TVS en ook van de gemeende voor de erfpacht. 



Al met al een financieel gezond jaar. 

 Balanspositie van de stichting gezond, met goede opbouw van voorzieningen. 

Verwacht dit jaar kosten te zullen maken aan buitenkant schilderen van het pand. Als 

geen vrijwilligers dan zal dit worden uitbesteed.  

 Noodzaak van Stam is als gevolg van de veranderde belasting regels minder 

noodzakelijk, huur is nu BTW onbelast waardoor BTW kosten niet meer verrekend 

kunnen worden. Opheffen Stam echter niet opportuun gezien mogelijk 

overdrachtsbelasting als het tennispark wordt overgedragen aan de vereniging. 

Daarnaast hebben we dit jaar kunnen profiteren van de verschillende Corona 

maatregelingen.   

 

Tilja stelt een vraag over de achtergrond van de STAM. Sander legt een en ander uit. 

En benadrukt nogmaals dat het opheffen van de STAM met overdracht van het park 

aan de vereniging  tot een fors bedrag aan overdrachtsbelasting zou leiden. 

Werner vraagt of de STAM ervoor kan kiezen om het park te gaan verhuren aan de 

andere tennisvereniging. In theorie zou dat denkbaar zijn, maar de benoeming van 

leden van de vereniging in het bestuur van de STAM alsmede het feit dat de STAM 

financieel verbonden is aan de vereniging via de lening die is verstrekt aan de STAM, 

bestaat daarvoor geen vrees. 

Ad Vrijsen stelt een vraag over de daling van het rentebedrag. Sander ligt toe dat de 

rente eens in de vijf jaar wordt herzien en dat dit nu - gelet op de rentestand - leidt tot 

een lagere rentelast bij de STAM en tevens een lagere renteopbrengst bij de 

vereniging. Dit is ook de reden dat de huurprijs in 2021 is verlaagd. 

 

8. Uitreiking gouden tennisbal. 

In 2019 is de gouden tennisbal uitgereikt aan de voltallige tuincommissie. Frank van 

Schaik had vorig jaar reeds een nieuwe gegadigde uitgekozen, maar door het niet 

doorgaan van de ALV is de prijs niet uitgereikt. Om die reden is besloten om de prijs 

ditmaal zowel voor 2020 als voor 2021 uit te reiken. De beide prijswinnaars bepalen 

onderling bij wie en wanneer de mooie prijs uitgestald zal worden. 

Vanmiddag heeft Sander de prijs 2020 en een bos bloemen in de eerste plaats 

uitgereikt aan Hans van Peer. Frank heeft dit als volgt toegelicht: 

“Vanwege haar tomeloze inzet gedurende vele jaren om de vrijdagochtendtoss tot een 

succes te maken.  

Hans heeft er met haar enthousiasme voor gezorgd dat de vrijdagochtendtoss een groot 

succes is wat blijkt uit het gestaag groeiende deelnemersveld.” 

In overleg met Hans is de keuze voor 2021 gevallen op Tosca Veen. Tosca is al vele 

jaren lid en enthousiast vrijwilliger bij Tautenburg. Iedereen kent Tosca vanwege haar 

rol als ledenadministrateur, maar wat weinige weten is dat zij dit essentiële werk op de 

achtergrond al 25 jaar doet. Om dit ‘jubileum’ luister bij te zetten verdient Tosca deze 

prijs en een mooie bos bloemen. 

 

9. Benoeming nieuwe bestuursleden 

In de loop van 2019 heeft Linda de Groot de werkzaamheden van Ilse van 

Woudenberg als voorzitter van de jeugdcommissie overgenomen. Formeel is Linda 

echter nog niet benoemd tot bestuurslid. Linda is met haar team enthousiast van start 

gegaan, veel leuke evenementen georganiseerd, ook tijdens de corona-crisis. 

Het bestuur vraagt goedkeuring van de ALV voor de benoeming van Linda. De 

vergadering gaat akkoord. 



Dick treedt na elf jaar af als bestuurslid (secretaris). Zoals al aangegeven is er nog 

geen vervanger gevonden. Dick zal de werkzaamheden op een laag pitje komend jaar 

nog waarnemen totdat er een vervanger is. 

Sander bedankt Dick met een digitale bon voor een heerlijk etentje bij Zilt en Zoet. 

 

Er is nog steeds geen penningmeester. Afgelopen jaar is dit opgelost doordat Loek 

bereid is om de administratie te doen en heeft Sander de begroting, subsidie aanvragen 

en algemene zaken waargenomen. Sander bedankt Loek voor de prettige 

samenwerking. In het begin heeft het veel tijd gekost ook om sommige achterstanden 

weg te werken maar de huidige administratie is volledig bij. Zoals jullie hebben 

kunnen merken is ook de contributie inning veel eerder. 

 

10. Begroting 2021 

Sander licht de begroting toe. Het is een proforma begroting, want opgesteld vanuit de 

gedachte dat er een normaal jaar zou zijn.  

Aangezien we in 2020 een goede voorziening hebben kunnen aanleggen voor 

onvoorziene omstandigheden hebben we de begroting opgesteld alsof het een normaal 

jaar zal worden. Het is dan ook zeer mooi om te zien dat de begroting ook weer 

sluitend is voor 2021. Dit komt door het stijgend aantal leden. Eventuele tekorten uit 

bijvoorbeeld de kantine kunnen voor een groot deel worden opgevangen uit de 

voorziening. 

Er zijn geen vragen. 

 

De begroting 2021 wordt goedgekeurd met dank aan Sander en Loek! 

 

11. Benoeming TC 

Het verzoek aan de vergadering om als TC voor het jaar 2021 te benoemen: 

Kees Thijs, Remko Schardam, Petra Harte, Rob Wolf, Lodewijk Hermens, Walter 

Mosterd en als voorzitter van de TC: Ed van Zijl. De vergadering stemt hiermee in. 

 

12. Vaststellen contributie 2021 en 2022. 

 Het voorstel is de contributiebedragen gelijk te laten aan die van 2020. 

Het voorstel voor de contributiebedragen wordt goedgekeurd.  

 

13. Rondvraag. 

 

Ad Vrijsen stelt een vraag over het digitale afhangen en de mogelijkheden die het 

systeem nu heeft. Aangegeven wordt dat een aantal beperkingen die in het begin in het 

systeem zaten er nu niet meer zijn. Het bestuur denkt na hoe we hiermee verder zullen 

gaan, ook na corona. Iedereen die ideeën heeft wordt opgeroepen die bij het bestuur 

neer te leggen. 

Werner Boogaard vraagt of het mogelijk is om banen te reserveren voor de toss en/of 

groepjes. Er wordt een levendige discussie gevoerd. Belangrijk is dat er voldoende 

ruimte blijft voor vrij tennissen en dat er één lijn wordt getrokken. Het idee wordt 

geopperd om bijvoorbeeld bij een evenement waarbij iedereen kan meedoen, wel (een 

aantal) banen te reserveren, maar dat dit niet kan zijn bij de onderling georganiseerde 

groepjes. Het bestuur zegt toe hierover na te denken.    

Lodewijk Hermens vraagt of het mogelijk is om statistieken uit het systeem te halen 

om te zien wanneer het druk is. Dat is inderdaad mogelijk. 

Lodewijk vraagt hoe het zit met een eventuele nieuwe werkgroep voor Padel. Sander 



geeft aan dat mensen zich kunnen melden bij hem en dat dan wordt bezien of er 

voldoende basis is om dit onderwerp opnieuw op te pakken. 

 

14. Sluiting. 

Sander dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit rond 21.50 uur de vergadering. 

 

 

Dick Gladpootjes, secretaris. 


