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Het bestuur nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de: 

 

Algemene ledenvergadering 
 

Op woensdag 19 januari 2022 om 20.00 uur. 

via microsoft teams 
 

 

Indien het vereiste quorum, conform artikel 16, lid 3 van de statuten, niet aanwezig is, wordt 

conform datzelfde artikel en hetzelfde lid een tweede vergadering uitgeschreven om 20.05 uur 

op dezelfde dag. De onderhavige uitnodiging geldt in dat geval als uitnodiging voor deze 

tweede algemene vergadering. 

 

In verband met de coronamaatregelen zal de vergadering via video-verbinding plaatsvinden. 

Indien u hieraan wilt deelnemen verzoeken wij u aan te melden door een mail aan 

bestuur@tautenburg.nl. Wij zullen dan in het begin van de week van de ALV de toegangslink 

toemailen.  

Alle leden worden in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk zondag 16 januari 2022 20.00 uur 

naar aanleiding van de agenda en de stukken via de mail (bestuur@tautenburg.nl) vragen te 

stellen. De beantwoording van de vragen zal tijdens de vergadering plaatsvinden en later via 

het verslag op de website worden gepubliceerd. 

 

Voor beide vergaderingen luidt de agenda: 
 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 24 februari 2021 (aparte bijlage). 

4. Mondeling verslag van het bestuur over 2021. 

5. Jaarverslag 2021 van de penningmeester (aparte bijlage). 

6. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie en reservelid. 

Voorstel: Roel Nieuwenhuis en George Bos. Reservelid: Arjen van Ginkel 

7. Jaarverslag 2021 van de STAM (aparte bijlage). 

8. Voorstel aanleg Padelbanen en verstrekken van lening aan de STAM (aparte bijlage). 

9. Voorstel bestuur om het park rookvrij te maken. 

10. Benoeming bestuursleden.  

Ad Vrijsen heeft zich aangemeld voor de functie van secretaris en het bestuur vraagt 

om instemming met zijn benoeming. 
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Jan Hoppenbrouwer treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur is nog op zoek naar 

een nieuwe voorzitter voor de KC. 

Het bestuur heeft ook nog geen nieuwe penningmeester gevonden. Een deel van de 

werkzaamheden wordt verricht door Loek Fonkert. 

11. Goedkeuring begroting 2022. 

12. Benoeming van de TC. 

Het bestuur stelt voor te benoemen: 

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

Mosterd en als voorzitter van de TC: Ed van Zijl. 

13. Vaststellen contributie 2022 en 2023: het voorstel is de contributiebedragen gelijk te 

laten aan die van 2021 en het introduceren van een combinatiecontributie padel-tennis 

voor de seniorleden (zie bijlage). 

14. Rondvraag. 

15. Sluiting. 

 

 

We hopen u allen op 19 januari a.s. digitaal te mogen begroeten voor de algemene 

ledenvergadering. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur 
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Bijlage 1: Overzicht contributiebedragen 2022-2023 

 

- Senior (alleen tennis of alleen padel) € 180,- 

- Senior (combinatie tennis-padel)  € 220,- 

- Student (alleen tennis of alleen padel) € 118,- 

- Student (combinatie tennis-padel)  € 145 

- Junior (9 tot 18 jaar)    € 108,- 

- Junior (tot en met 8 jaar)   € 35,- 

- Competitielidmaatschap    € 50,- (zie hierna voor de voorwaarden) 

- Winterlid senioren (1-10/1-4)  € 110,-* 

- Winterlid junioren (1-10/1-4)  €   65,-* 

- Zomerlid senioren (1-7/1-9)   €   50,-* 

- Zomerlid Junioren (1-7/1-9)   €   50,-* 

- Afkoop kantinediensten   €   50,- 

- Blessureregeling (12 mnd.)   € 100,- korting (voor senior) 

- Blessureregeling (6 mnd.)    €   50,- korting (voor senior)  

- Inschrijfkosten senior    €   11,50 

- Inschrijfkosten junior    €     7,- 

- Introducépasje    €     5,- 
 

* Zomer- en winterleden betalen € 25,- borg voor een tijdelijke pas 

Het competitielidmaatschap geldt voor spelers die al bij een andere tennisvereniging 

volwaardig lid zijn en daarnaast bij onze vereniging competitie willen spelen. Deze vorm van 

competitielidmaatschap biedt dus de mogelijkheid om binnen onze vereniging competitie te 

spelen, maar uitsluitend voor competitievormen waarvoor geen loting plaatsvindt. Deze 

leden mogen ook deelnemen aan de clubkampioenschappen. Dit lidmaatschap geeft geen 

recht op vrij spelen. 

Familiekorting: het vierde lid van een gezin heeft recht op een korting van 10% en elk vijfde 

lid of meer van één gezin heeft recht op 15% korting op de contributie. De korting wordt 

berekend over het lidmaatschapsbedrag van het oudste gezinslid. 

Student ben je als je seniorlid bent en aan kunt tonen dat je met een full-time opleiding 

bezig bent. Dit dien je jaarlijks schriftelijk aan te tonen. 
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