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Uitnodiging en agenda ALV 

Jaarverslag 
(Vervolg op jaarverslag ALV 18 december 2019) 

Financieel verslag 2019 
(Bestuurs)verkiezing 

 

Uitnodiging en agenda ALV: donderdag 5 maart 2020. 
 
 
Aan de leden van Tennisvereniging De Blauwe Reiger, 
  
Van harte nodigt het bestuur u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van 
Tennisvereniging De Blauwe Reiger. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden donderdag 5 maart 2020. 
  

Plaats: kantine De Blauwe Reiger 
Tijdstip: 20.00 uur 
 
 

 
Vragen en opmerkingen uiterst zondag 23 februari 2020 schriftelijk of per mail indienen bij 

bestuur@blauwereiger.nl 
In de ALV worden alleen vooraf ingediende vragen beantwoord. 

mailto:bestuur@blauwereiger.nl
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UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
TENNISVERENIGING DE BLAUWE REIGER 

 
 

 

Datum: 5 maart 2020 
Tijdstip: 20.00 uur 
Plaats: kantine De Blauwe Reiger 
 
 

A G E N D A: 
 

Nr. Onderwerp Wijze behandeling Toelichting 

1 Opening en mededelingen 
 

  

2 Verslag ALV 18 december 2019 
 

Vaststellen Pag. 3 

3 Ingekomen stukken betreffende ALV 
Voorstel bestuur 

Bespreken 
Vaststellen 
 

 
Pag. 5 

4 Financiële jaarrekening 2019 
 

Vaststellen Pag. 5 t/m 8 
Pag. 13 t/m 20 

5 Verslag kascontrolecommissie 
 

Besluiten Ter vergadering 

6 Vaststellen begroting 2020 en contributie 
 

Besluiten 
 

Pag. 17 en 18 

7 Bestuursverkiezing 
Taak en functieomschrijving voorzitter 
Vacaturelijst  
 

Besluiten 
Ter informatie 
Bespreken 
 

Pag. 9 
Pag. 10 
Pag. 11 

8 Verkiezing kascontrole commissie  
 

Besluiten Ter vergadering 
 

9 Agenda activiteiten 
 

Ter informatie Pag. 12 

10 Rondvraag en sluiting 
 

  

11 Kleding Bestelformulier Pag. 20 
 

12    

 
 

Vragen en opmerkingen uiterst zondag 23 februari 2020 schriftelijk of per mail indienen bij 
bestuur@blauwereiger.nl 
In de ALV worden alleen vooraf ingediende vragen beantwoord. 

  

mailto:bestuur@blauwereiger.nl
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2. Samenvattend verslag Algemene Ledenvergadering 
Tennisvereniging De Blauwe Reiger d.d. 18 december 2019. 
 
Datum: 18 december 2019  

Tijdstip: 19.30 uur 

Plaats: kantine TV De Blauwe Reiger 
Voor aanwezig getekend: 29 leden 

Er zijn voorafgaand 6 afmeldingen doorgegeven 

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom, met name aanwezige ereleden. 
Er zijn 6 afmeldingen doorgegeven voorafgaand aan de vergadering.  Toos en Leo Mimpen, Mariëlle 
Rolkens, Els van Vliet, Roy Kramer en Ineke Verzijlbergh.  
 

2. Verslag ALV 13 december 2019 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag van 2019.  
Verslag wordt vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken betreffende ALV 

Er is een ingekomen mail van Elly Vianen waarop per e-mail een reactie is gegeven. Het betreft het 
volgende, te weten: 
1. Waarom na afloop van 2019 twee keer een ALV? 
2. Waarom geen zaalhuur voor commerciële bingo in winterperiode? 
 
Sub 1.  In de ALV van 13 december 2018 is een nieuw huishoudelijk regelement vastgesteld.         
Sindsdien loopt het verenigingsjaar/boekjaar gelijk met het kalenderjaar. Het financieel verslag kan 
dus pas na afsluiting daarvan (na 31 december) worden opgemaakt.  Het financieel verslag loopt 
deze keer vanwege de overgang van 1 november 2018 tot en met 31 december 2019. 
Er is besloten een ALV te houden in december 2019 omdat twee bestuursleden hebben aangegeven 
per december hun functie neer te leggen en er op dit moment geen kandidaten voor deze functies 
zijn.  Vanwege deze en andere nog steeds vacante vrijwilligersfuncties is het noodzaak om de leden 
op te roepen meer betrokkenheid bij de club te laten tonen om de continuïteit van de club te 
waarborgen. 
Sub 2. Er zijn inderdaad in de winterperiode een aantal bingoavonden geweest. Deze avonden staan 

open voor leden en niet leden en de kantine is gewoon open voor tennissende leden zoals dat ook is 

bij de klaverjasavonden die tevens hebben plaats gevonden.  Gezien het open karakter is hier geen 

vergoeding voor gevraagd. Temeer daar het bestuur de kantine ook meer toegankelijke voor de buurt 

wil hebben in de hoop dat dit meer leden aantrekt  

4. Jaarverslag 2019 
4.2 CTO-tennisschool 
Er wordt gevraagd of we op zoek gaan naar een nieuwe tennisschool en zo niet waarom niet. 
Opgemerkt wordt dat het al drie jaar stroef verloopt zonder verwijt naar het bestuur. 
Het bestuur oriënteert zich in de markt. Het lijkt echter moeilijk om gezien de geringe uren op korte 
termijn opvolging te vinden. Jeroen Wichers lijkt er nu bovenop te zitten en dit jaar zal 
doorslaggevend worden. Lof wordt geuit aan het adres van Lorena. 
 
4.4. Beheer accommodatie. 
Vanuit de leden komt een groot compliment voor de nieuwe verlichting. De penningmeester geeft 
aan dat de sterkte momenteel tot 350lux gedimd is. Dit wordt nog opnieuw gemeten. Er is nog een 
defect aan de Astroklok waardoor de overbrugging aan blijft staan.   
Vraag vanuit de leden is weer een buitenschakelaar zoals in de oude situatie. Dit is vanuit praktische 
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overweging niet wenselijk vanuit het bestuur. Daarop komt als reactie de vraag om een bordje op te 
hangen waaruit blijkt dat de verlichting binnen moet worden uitgedaan. 
 
4.5 Financieel 2019 en voorstellen.  
De vraag is of er iets af te leiden is uit de 78 opzeggingen eind van het seizoen. Daar is door het 
bestuur naar gekeken en ook gedurende het jaar wordt dit bekeken om er zo mogelijk op te sturen. 
Het lijkt een natuurlijk verloop van blessures, stoppen met tennis wegens leeftijd, verhuizing etc.  
Van de 70 nieuwe leden zijn er uiteindelijk 55 gebleven.  
 
De vraag rijst of er toch iets te zeggen is over cijfers en of er al een begroting 2020 voor handen is. 
Zijn er bijvoorbeeld gelden voor verbetering/onderhoud van het hek. De penningmeester geeft aan 
dat er nog geen begroting 2020 is en dat dit volgende ALV aan de orde komt. Wel blijkt de begroting 
van vorig jaar te optimistisch op het punt van het aantal leden dat als uitgangspunt is genomen. 
 

5. Bestuursverkiezing 18 december 2019 
6. Vacante functies commissies 

De voorzitter geeft aan dat er geen bestuursleden en geen overige vrijwilligers zijn opgestaan na 
bekendmaking van het vertrek en de uitnodiging ALV  van 18 december 2019 die aan alle leden per 
e-mail is verzonden. Dit gebrek aan participatie is zeer teleurstellend en een bestuur is noodzakelijk.   
 
De reactie vanuit de aanwezige leden is dat dit een algemeen probleem is en inderdaad erg jammer. 
De ideeën die vervolgens opkomen zijn een bijzondere vergadering op een externe locatie waarvoor 
de leden per post worden uitgenodigd. Dit zou in 2001 een bestuurscrisis hebben opgelost omdat dit 
een bijzonder karakter geeft aan een vergadering en de noodzaak meer benadrukt. Een ander geluid 
is bestuursfuncties te laten bekleden door mensen van buitenaf. 
Deze kunnen dan vrijgesteld worden van lidmaatschap voor hun inzet. Werving zou kunnen via 
media. Penningmeester vraagt of het lid daarmee indien nodig zou kunnen helpen in de vorm van 
promotie/tekst. Ondersteuning wordt aangeboden. 
De reactie op beloning is een bekende namelijk waar stop je dan met belonen van vrijwilligers. Deze 
discussie is al eens gevoerd binnen baanbeheer. Een lid vraagt of de voorzittersfunctie ook voor een 
jaar of korter mogelijk is en zou zich in dat geval bij uitblijven van een reactie kandidaat stellen. De 
voorzitter legt uit dat in het kader van continuïteit de periode van zitting in het bestuur minimaal 2, 
liefst drie jaar moet zijn.  Zelfde lid vindt dat de leden meer zouden moeten beslissen. Bestuur geeft 
aan dat het systeem zo is dat het uitvoeren en toezien op het verenigingsbeleid ligt bij het dagelijks 
bestuur. De voorzitter verwijst verder naar de aanmeldingsprocedure. Ook komt de vraag van een 
duo functie op. Bestuur staat hier niet afwijzend tegenover. 
 
Is het mogelijk het logo op een ander shirt te krijgen. Penningmeester verzoekt te komen met een 
voorstel en wil dit verder bekijken. 
 

7. Contributie 
Willen we meer winterleden? Bestuur geeft aan dat we in de winter minder baancapaciteit hebben 
zijnde maximaal 6 banen en we daar dus ook rekening mee moeten houden. We willen wat 
contributie betreft in gelijke pas lopen met andere verenigingen. LTC de Meern is een uitzondering, 
stuk duurder en heeft een wachtlijst.  
 
Schieten we ons als club niet in de voet als we teams van andere verenigingen hier competitie laten 
spelen?  Er lijkt een structureel baantekort en zouden deze leden als ze niet kunnen spelen niet bij 
ons lid worden? Het bestuur zal dit meenemen en minstens een vergoeding vragen voor deze teams, 
is ook ontmoedigingsbeleid. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
Ter afsluiting proosten de aanwezige leden met elkaar op een sportief en gezellig 2020 
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3. Ingekomen stukken betreffende ALV 
     Voorstel bestuur 

3.1 Voorstel bestuur - Aanpassen contributiejaar aan verenigingsjaar/boekjaar 

• Ons verenigingsjaar/boekjaar loopt dit jaar van 1 november 2018 tot en met 31 december 2019 
Het nieuwe verenigingsjaar loopt van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020.  
Voorstel is om het contributiejaar gelijk te laten lopen met het verenigingsjaar en hier de 
reglementen op aan te passen.  
 

• Administratief geeft dat meer duidelijkheid voor de leden en een betere afstemming met 
de ledenadministratie van AllUnited en met de KNLTB. 
In de huidige situatie moet ik voor leden, die opzeggen en willen blijven spelen tot 31 
maart ook contributie afdragen aan de KNLTB omdat zij anders geen gebruik kunnen 
maken van he afhangbord en toegangssysteem.  
 

• Voor een vereniging geldt ook de in het Europees consumentenrecht opgenomen 
opzegtermijn van 4 weken, mits hier in de statuten expliciet van wordt afgeweken 
 

• Volgens de statuten dient opzeggen voor 1 december plaats te vinden en is het 
verenigingsjaar van 1 november t/m 31 oktober. Het verenigingsjaar hebben wij in de 
laatste in afwijking van de Statuten vastgesteld op 1 januari t/m 31 december. 
 

• De bestaande leden kunnen van de banen gebruik blijven maken tot 31 maart (Er kan in de winter 
gespeeld worden zolang het weer het toelaat c.q. de banen bespeelbaar zijn). De jaarlijkse 
contributie verleent speelrecht op de gravelbanen tijdens het gehele seizoen. 

 

4. Financiële jaarrekening 2019 (1 nov 2018-31 dec 2019) 
• Balans 

Banen: Hierop is op de boekwaarde het vaste jaarlijkse bedrag van €.3403,- afgeschreven. De 
boekwaarde is nu € 14.083,- 
Baanverlichting: Op het investeringsbedrag € 98.797,00 is de totaal ontvangen subsidie ad 

€ 62.144,- in mindering gebracht. Ook is de minibaan ad € 227,- afgeschreven.  De 
boekwaarde is nu € 36.653,00. 
Machines en inventaris: Op het investeringsbedrag € 18.969,48 voor de trekker met 
toplaagbreker, schepbak, egalisatieraam en gewichtendrager is de totaal ontvangen subsidie ad 
€ 5253,00 on mindering gebracht. Op de overige boekwaarde is € 3.225,- afgeschreven, De 
boekwaard is nu € 21.449,-- 
Debiteuren: Van de openstaande contributies 2018 was € 2.692,00 niet inbaar en afgeboekt bij 
contributies. Van sponsorgeld 2018 was € 200,- niet inbaar en afgeboekt op sponsorinkomsten.  
De overige nog te ontvangen bedragen van 2018 zijn geïncasseerd of verrekend met nog uit te 
voeren en te betalen activiteiten van CTO. 
De openstaande contributies van 2018 zijn inmiddels grotendeels ontvangen., 
Liquide middelen: De rekening bij de Deutsche Bank is opgeheven 
Reserveringen: Reservering onderhoud opstallen ad € 10,000,-, en het negatieve resultaat is ten 
laste gebracht van de Algemene Reserve. Reservering clubkampioenschappen is bijgeschreven bij 
de Algemene Reserve (De tekorten van 2018 en 2019 zijn ten laste gebracht bij het resultaat en 
daarmee ten laste van de Algemene Reserve.) 
Leningen: De lening aanschaf banen bij de Deutsche Bank is volledig afgelost. Voor de aanschaf 
van de nieuwe baanverlichting is een lening aangegaan bij energiefonds Utrecht ad € 44.771,-- 
voor 120 maanden tegen 1,88 % op basis van annuïteit 
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• Resultatenrekening 
Door verlenging van het boekjaar met 2 maanden zijn op enkele posten de kosten hoger 
uitgevallen. Dit geld met name voor groundsman, energiekosten en baanonderhoud. 

• Contributie en ledenaantallen  
Per 21 november 2018 hadden we 421 leden (inclusief ereleden, competitieleden en trainers). Bij 
aanvang van het afgelopen seizoen hadden wij echter helaas 70 opzeggingen ontvangen, wat het 
ledenaantal bracht op 351 leden. Dit seizoen hebben wij door actieve ledenwerving 73 nieuwe 
aanmeldingen gehad, waarvan 19 leden weer hebben opgezegd (resterende ledengroei 54 leden) 
 

Per 7 november 2019 hebben wij 424 leden (inclusief ereleden en trainers). Helaas zijn er per 
eind van dit seizoen op dit moment 54 opzeggingen, zodat we voor volgend seizoen nu nog 379 
leden hebben.  
 
De contributie inkomsten zijn fors lager dan begroot doordat het ledenaantal veel te hoog is 
aangenomen voor de begroting. Van de ca 70 nieuwe actieleden is € 4.520 aan contributie 
ontvangen. Van de openstaande contributies was € 2.692,00 (debiteuren) niet inbaar wegens niet 
verwerkte of te late opzeggingen. Deze post is verrekend met de post contributies. 
  
Per 1 april hebben wij 368 bestaande leden en 9 nieuwe leden. In de begroting is ook rekening 
gehouden met ledenwerving van ca 70 leden, waarvoor we € 4.630 aan extra contributie 
inkomsten hebben geraamd.  
 

 
 

• Reclame en Sponsorinkomsten 
Alle inkomsten zijn op deze post geboekt en niet weggeschreven bij activiteiten zoals competitie, 
toernooien, jeugdtennis en selectietennis. De inkomsten zijn vanzelfsprekend wel ten goede 
gekomen van deze activiteiten.  Dit jaar is het voor een groot deel besteed aan de selectieteams, 
jeugdtennis, activiteiten en clinics. Voor het komend seizoen hebben wij helaas geen 
hoofdsponsor, maar hebben we ook geen extra uitgaven voor de selectieteams. 
 
Met TennisDirect hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij TennisDirect 
ons een aantal zaken verstrekt, zoals shoptegoed, TennisDirect winddoek, extra korting op 
trainersmaterialen en toernooiprijzen en prijsafspraken voor jaarlijks benodigde ballen. 

Begroting contributie leden

2019

totaal

67+ 90 170,00€      15.300,00€   

senioren 290 200,00€      58.000,00€   

jeugd 7-11 24 50,00€        1.200,00€     

jeugd 12-16 9 60,00€        540,00€        

mini's 3 15,00€        45,00€          

studenten 160,00€      -€               

per 21 november 2018 421 leden)

Begroting 416 75.085,00€   (ca 70 opzeggingen per 31 maart 2019)

In werkelijkheid  326 betalende leden per 1 april 2019

(ca 73 nieuwe aanmeldingen (grotendeels actieleden))

2020 54 actieleden blijvend lid geworden

totaal

67+ 85 170,00€      14.450,00€   

senioren 220 200,00€      44.000,00€   

jeugd 7-11 36 50,00€        1.800,00€     

jeugd 12-16 9 60,00€        540,00€        

mini's 2 15,00€        30,00€          

studenten 7 160,00€      1.120,00€     

nieuwe leden 4.630,00€     per 17 november 2019 424 leden)

Begroting 359 66.570,00€   (ca 54 opzeggingen per eind seizoen)

379 leden Per 1 april 2020  368 leden, waarvan 359 betalende leden

9 nieuwe leden per 1 april 2020
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Deze afspraken en overeenkomst is inmiddels voor het komende jaar verlengd.  
Wij zijn blij met onze sponsors, die het voor ons mogelijk maken om diverse activiteiten te 
organiseren. 
We hebben dit seizoen sponsorgeld ontvangen van Pedicure Sietske Lodder, Remeon Beveiliging, 
Bavaria NV, APST, Fysio Sport Training Vechtstede BV, Mw E Vianen-vd Wal, PepsiCo Nederland 
BV, Stichting Opvang Maarssen, Leidsche Rijn Logopedie Praktijk, Skinlove by Lorena 
Tennisschool, ING bank, Autobedrijf de Pijper, Grond, Sloopwerken en Betonboring Van Maanen, 
Montagebedrijf Eijkelboom,  Joh. Niekerk en Zonen, Mulder Projectstoffering en JPS Meubels en 
Keukens op Maat.  
Daarnaast nog materiele bijdragen van CTO, WM-Automaterialen Utrecht BV, Bloemisterij White 
Roses, Tuincentrum Vechtweelde, Bisonstaete Makelaars o.g. B.V. 
 

• Vrienden van de Blauwe Reiger 
Vrienden heeft nu €1150,00 in kas. 
Dit jaar is er € 150:00 gebruikt voor het aanschaffen van een lounge set. Plannen voor volgend 
seizoen zijn in ontwikkeling. 
Meer informatie op de website https://blauwereiger.nl/sponsoren/vrienden-van-de-blauwe-
reiger/  
 

• Investeringen tennispark 2020 
De noodzaak was en is er om te investeren in het op peil houden van de kwaliteit van de 
accommodatie.  
De lichtmasten zijn inmiddels vervangen door nieuwe masten met ledverlichting. 
Er dient nog wel een aanvullende investering van een paar duizend euro te worden 
gedaan voor bescherming van de kabels van de mastverlichting. Deze kabels worden 
aangevreten door de uitheemse halsbandparkieten (exoten), die in Nederland inmiddels 
een plaag worden. 
 
Voor het baanonderhoud is een nieuwe tractor met toplaagfrees en voorlader en 
egalisatieraam aangeschaft.  
De hiervoor benodigde subsidies zijn aangevraagd en ook ontvangen, waarvoor nog 
verantwoording dient te worden afgelegd voor de definitieve goedkeuring.  
 
TV de Blauwe Reiger doet mee met het Groene Club-traject, waarvoor we kosteloos 
kunnen deelnemen dankzij een subsidie van het Ministerie van VWS.  
Voor onze accommodatie is een energiescan uitgevoerd. Een plan van aanpak moet nog 
worden opgesteld met een voorlopige keuze van maatregelen, waarover het bestuur 
moet beslissen. De intentie moet wel zijn om maatregelen met een terugverdientijd 
binnen 5 jaar in elk geval uit te voeren.  
 
Nu zijn we bezig met het opknappen van de buitenkant van het clubhuis en ook het 
aanpassen/vernieuwen van de (nood)verlichting in het clubhuis/paviljoen moet nog 
gebeuren, waarbij we zoveel mogelijk overgaan naar ledverlichting. 
Ook de aanpassing van kleedkamers, toiletten en bestuurskamer moet nog een plan worden 
gemaakt en worden onderzocht op financiële haalbaarheid. Hiervoor willen wij € 10.000, -- 
vrijmaken uit de reservering onderhoud opstallen/banen. 
  
Het huidige toegangssysteem tot het park en het clubhuis is verouderd. De ledenpassen van de 
KNLTB met magneetstrip worden eind volgend seizoen vervangen door een pas met chip, 
waardoor het toegangssysteem niet meer werkt. De kosten van een nieuw toegangssysteem 
worden geschat op ca € 1.500,00.  

https://blauwereiger.nl/sponsoren/vrienden-van-de-blauwe-reiger/
https://blauwereiger.nl/sponsoren/vrienden-van-de-blauwe-reiger/
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• Kosten groundsman  
De loonkosten 2019 voor de groundsman zijn via een IB 47 doorgegeven aan de belastingen. 
 

• Kledingkosten  
Kledingkosten zijn veroorzaakt doordat de vereniging de kosten voor bedrukking logo voor haar 
rekening heeft genomen. Daarnaast is er rekening gehouden met een moeilijk verkoopbare 
voorraad. Bij verkoop komt deze voorraad weer positief bij de inkomsten 
 

• Afschrijvingskosten 
Deze zijn toegelicht bij de balans 
Voor het komende seizoen zijn trekker en baanverlichting ook in de begroting van de afschrijving 
opgenomen  
 

• Kosten competitie, toernooien en jeugdactiviteiten etc. 
In tegenstelling tot vorig seizoen zijn de sponsorinkomsten niet op deze posten verrekend. 

 

De commissies worden gevraagd om vooraf  begrotingen op te stellen. Bij veel van deze activiteiten moet 

er geld bij en dat willen we voor een belangrijk deel financieren met sponsorbijdragen. Daarnaast is het 

mogelijk om geld bijeen te brengen via o.a. de Vriendenloterij, de Grote Club Actie, Sponsorkliks, DE 

RABO-clubkas acties. 

Daar hebben we wel hulp van onze leden nodig, dus nog meer vrijwilligers om hiervoor acties uit te zetten 

en te coördineren. 

Een actie die we binnenkort zouden willen starten is de belactie van de Vriendenloterij, bijv. voor de 

verbouwing van de kleedkamers. 

Hiervoor hebben we minimaal 10 vrijwilligers nodig die een avond telefonisch loten verkoop willen doen. 

 

Beste clubleden, 
 
TV De Blauwe Reiger heeft al heel lang de wens om [naam project] te realiseren. Met dit project kunnen wij 
namelijk [aantal voordelen noemen]. Daar is geld voor nodig. Om geld in te zamelen doen wij mee aan de 
Samen voor je Club actie van de VriendenLoterij! 

Op [datum] tussen [tijd] en [tijd] kun je een telefoontje van een van onze leden verwachten met de vraag om 
mee spelen met de VriendenLoterij voor [naam club] Als je meespeelt: 

• De helft van jouw lotprijs gaat direct naar onze club; 

• Als deelnemer van de VriendenLoterij maak je maandelijks kans op mooie prijzen. 

Tijdens de belactie keert de VriendenLoterij ook nog eens extra geldbedragen uit aan de vijf clubs die de 
meeste loten hebben verkocht. Hoe meer loten we verkopen, hoe sneller we [naam project] kunnen 
realiseren. Help jij ons mee? 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur TV DE Blauwe Reiger 
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5. Verslag kascontrolecommissie 
 
De kascontrolecommissie zal schriftelijk en mondeling verslag uitbrengen 
 

 

7. Bestuursverkiezing: 
 

Voorzitter: Coy de Voest afgetreden december 2019 
Secretaris: Diana van Denderen 
Penningmeester: Piet Verlaan 
Tennis: Max van Dam afgetreden december 2019 
Beheer: Henny Lodder 
 
Nevenfuncties 
Ledenadministratie: Monique Blom aftredend 
Redactie: Marian de Wit aftredend 

 
Voorstel nieuw bestuur: 

Voorzitter: Vacature  (Coy de Voest a.i.) 
Secretaris: Diana van Denderen 
Penningmeester: Piet Verlaan 
2e Penningmeester: Vacature 
Tennis: Gilbert Verweij 
Beheer: Henny Lodder 
 
Nevenfuncties 
Ledenadministratie: Ank Verweij 
Redactie: Astrid Hummel 
Vrijwilligers coördinator: vacature 
 
Er zijn geen aanmeldingen voor andere kandidaten voor bestuur en commissies. 
Zie ook vacaturelijst op pagina 7 

 
Er is met diverse leden contact geweest om de openstaande functies in te vullen. 
Helaas heeft dit nog niet geleid tot voldoende concrete resultaten.  
 
Voor de ledenadministratie heeft Ank Verweij zich gemeld en Astrid Mulders is bereid om de redactie 
op zich te nemen. 
Er zijn tot heden (10 februari 2020) nog geen formele aanmeldingen geweest voor de overige functies. 
 
Wij vragen de leden en de Algemene Ledenvergadering ondersteuning bij het werven van geschikte 
bestuursleden met de juiste competenties.  
Zonder volledig bestuur mogen we: 

• Geen besluiten meer nemen (geen investeringen, geen contracten tekenen, bijv. met een 
tennisschool) 

• Als dit te lang duurt hebben we formeel geen recht om een club te zijn. 
 

Coy de Voest is bereid om nog 1 jaar als ad interim-voorzitter te fungeren en een nieuwe 
(kandidaat)voorzitter in te werken. 
 
Wij vragen de Algemene Ledenvergadering de voorzitter (a.i.), de secretaris, de penningmeester, 
bestuurslid tennis en bestuurslid beheer te (her)benoemen.   
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Hierbij een taak en functieomschrijving van voorzitter volgens advies KNLTB 

Voor diverse andere taken zijn ook taak en functieomschrijvingen beschikbaar, 

Deze kunnen worden aangepast aan de wensen van de vereniging. 

Hier  
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8. Vacaturelijst overig: 
We zijn nog steeds op zoek naar versterkingen bij verschillende commissies. 
In het onderstaande overzicht van  13 december 2018 is te zien voor welke functies en taken nog steeds 
versterking nodig is.. 
Wij zijn op zoek naar mensen die een of meerdere taken zouden willen vervullen 
Heb je interesse meld je dan aan bij:  bestuur@blauwereiger.nl    
Meer informatie  kun je vragen bij de betreffende bestuursleden 
 
 

Commissie Functie Uitleg functie Bijzonderheden

Lid parkbeheer
Vrijwilligerswerk onderhoud. Daaronder vallen 

hekwerk, tegelwerk, beplantingen  en riolering 

Lid baanbeheer Baanonderhoud en Verlichting

Lid gebouwbeheer

Clubhuis en bijgebouwen (containers) opruimen 

en onderhoud (incl technische installaties  en 

onderhoudscontracten) en plannen verbouwing

Eigendombeheer
Inventariseren eigendommen vastgoed en 

inventaris op waarde en leeftijd/afschrijving

Sleutelbeheer Inventariseren en uitgifte sleutels bijhouden

Penningmeester Penningmeester 2019

Het meedraaien met de huidige penningmeester 

om volgende jaar de functie over te kunnen 

nemen.

Ledenadministratie Back-up/plaatsvervanger
Ondersteuning aan huidige bezetting binnen de 

ledenadministratie
Ledenadministratie@blauwereiger.nl

bestuur coordinator AVG
Invoering AVG en stappenplan doorlopen  (privay 

wetgeving) Formeren werkgroep
cursus AVG

secretaris archivaris
Organiseren en bijhouden archief TV Blauwe 

Reiger in bestuurskamer

Tennis

Seniorentennis             

Jeugdtennis           

Wervingsactiviteiten

Aanspreekpunt voor de huidige 

seniorenactiviteiten zoals het invitatietoernooi, 

mensday, jeugd inviteert senioren (in 

samenspraak met verantwoordelijke 

jeugdtennis) en nader te bepalen activiteiten.

VCL
Nieuwe 

verenigingscompetitieleiders

Een VCL regelt binnen een vereniging de 

competitie deelname en organisatie van de 

competitie. Daarnaast is de VCL  de 

eindverantwoordelijke voor een juiste en snelle 

verwerking van de competitie uitslagen. Tevens 

zorgt de VCL ervoor dat de competitiedag soepel 

verloopt en treedt op als er onenigheid op de 

baan is.

VCL Cursus Het is 

vereist om dit 

diploma te 

hebben.

Open toernooi  

Clubkampioenschap  

Overige toernooien

 Verenigingstoernooileiders 

en leden

Verschillende functies zoals planner, tafeldienst, 

sponsoring, thema. Eindverantwoordelijk voor 

het open toernooi. 

VTL Cursus  

Redactie             

Secretaris

Redacteur 

(nieuwsflits/facebook) 

Redactionele stukken maken voor de site en 

facebook.

bestuur@blauwereiger.nl

Meer informatie  kun je vragen bij de betreffende bestuursleden

Overzicht openstaande functies en taken

Baanbeheer                  

en gebouwen

Wij zijn op zoek naar mensen die een of meerdere taken zouden willen vervullen 

Heb je interesse meld je dan aan bij:

mailto:bestuur@blauwereiger.nl
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9. Agenda Activiteiten 2020. 
 
Verwachtingen Kalender in 2020: 
 

• Open dag en kennismaking met tennis op 22 maart 2020 
incl. clinics met CTO (Jeroen Wichers en Lorena Groeneweg) 
Ouder-kind toernooi 22 maart 2020 
 

• Maak kennis met tennis jeugd en senioren 2 trainingen in maart 
 

• Retrotoernooi donderdag 2 april  
 

• KNLTB Voorjaarscompetitie/start 4 april/muzikaal slot 23 mei 
captainsavond op dinsdag 24 maart 2020 vanaf 19.30 uur 
 

• Open Toernooi TV de Blauwe Reiger Za 17 juni t/m Zo 5 juli 
 

• Kids Worldtour jeugdcompetitie vanaf 29 maart 2020 
 

• Clubkampioenschappen /begin september 
 

• Tenniskamp*) 
 

• KNLTB Najaarscompetitie 
 

• Mixed-invitatie*) 
 

• Mensday *) 
 

• Retro Toernooi donderdag 8 oktober door Esther, Audrey, Elly, Hans 
 
 
De agenda is voor een deel nog onder voorbehoud en afhankelijk van animo en/of (nieuwe) vrijwilligers. 
 
Elke dinsdag avond en donderdag ochtend toss. (Mits er geen toernooi is, dan gaat dit NIET door) 
 
Naast deze activiteiten organiseren we spontane activiteiten. Hou daarom de facebook- en Instagram-
pagina in de gaten, kijk in de vitrinekast buiten tegen de muur van het clubhuis of check de website. 
 
 
Al deze evenementen zijn/worden georganiseerd door vrijwilligers. Zonder deze mensen kan dit allemaal 
niet plaats vinden en zou iedereen de club toch minder leuk vinden. (Want een club zonder evenementen 
of competitie vindt niemand leuk) 
Daarom is het belangrijk dat we meer vrijwilligers krijgen! We verwachten niet van je dat je er elke week 
bent, maar elk handje is meegenomen.  
Daarom, heel graag! Meld je aan als vrijwilliger! 
 
Jaarlijks willen we voor het zomerseizoen een jaarkalender vaststellen met daarin de planning van 
evenementen (competitie, toernooien, tossen, introductie, trainingsweek e.d.). Hierop moet ook het 
aantal beschikbare banen voor vrijspelen worden vastgelegd. 
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Balans per 31 december 2019 
 

Resultatenrekening over 2019 
(1 november 2018 tot en met 31 december 2019) 

 
Begroting 2020 

 
 
 

11 februari 2020 
 

 

 

 

 

 
Maarssenbroek, 11 februari 2020 
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Aan de leden van tennisvereniging ‘de Blauwe Reiger’ 
 
Vanwege de bepalingen in de Statuten brengt het Bestuur – ten behoeve van de Algemene 
Ledenvergadering van 5 maart 2020 – hierbij het financieel jaarverslag over het seizoen 2019 uit, en ook 
de begroting voor het seizoen 2020. 
 
In overeenstemming met het bepaalde in artikel 48 Boek 2, titel 2 van het Burgerlijk Wetboek vindt hierna 
ondertekening plaats door de leden van het dagelijks bestuur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coy de Voest Diana van Denderen Piet Verlaan  
Voorzitter (a.i.) Secretaris Penningmeester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorts wordt verwezen naar de bijlagen: 
 
 
 
Bijlagen:    A. Balans per 31 december 2019 
  B. Toelichting op de balans per 31 december 2019 
  C. Resultatenrekening over 2019 en Begroting 2020 
  D. Contributie 2020 
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 
Maarssenbroek 

Bijlage A 

 

 
De cijfers voor de omschrijvingen verwijzen naar de toelichting op bijlage B.  

Balans per  31 december 2019

ACTIVA

Vaste activa

1 Banen 17.486 14.083

2 Paviljoen 0 0

3 Baanverlichting /mini baan 227 36.653

4 Inventaris / machines 10.958 21.450

28.671 72.185

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

5 Vooruitbetaalde bedragen/nog te ontvangen 7.578 561

6 Liquide middelen 50.057 39.096

Totaal Activa 86.306 111.842

Balans per  31 december 2019

PASSIVA

Eigen vermogen

7 Algemene Reserve 39.526 30.341

Voorzieningen

8 Reservering onderhoud

opstallen/banen 29.144 39.144

9 Reservering onderhoud inboedel 5.000 5.000

34.144 44.144

Vreemd vermogen

Schulden op lange termijn

10 Lening Paviljoen 0 0

11 Lening aanschaf Banen / Verlichting 10.859 44.432

10.859 44.432

Schulden op korte termijn

12 Nog te betalen bedragen 862 0

13 Vooruitontvangen inkomsten 916 0

1.778 0

Totaal Passiva 86.306 118.916

Resultaat ten laste van Algemene Reserve 0 -7.074

31-10-2018 31-12-2019

31-10-2018 31-12-2019
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 
Maarssenbroek 

Bijlage B 
 

  

Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa

1 Banen

Balans begin 20.889 17.486

Afschrijvingen 3.403 3.403

Balans eind 17.486 14.083

2 Paviljoen

Balans begin 0

Afschrijving 0

Balans eind 0

Verzekerde waarden:

Paviljoen & Lichtmasten 275.000

Bedrijfsuitrusting/Inventaris 62.200

3 Baanverlichting / minibaan

Balans begin 227 227

investering 98.797

subsidie -62.144

afschrijving minibaan -227

Balans eind 227 36.653

4 Machines en Inventaris

Balans per 1 november 59.888 65.308

Investeringen 5.420 18.969

Totaal investeringen 65.308 84.278

Cum afschrijvingen 51.467 54.350

Subsidie 5.253

Afschrijvingen 2.883 3.225

Totaal afschrijvingen 54.350 62.828

Balans eind 10.958 21.450

5 Vooruitbetaalde bedragen/nog te ontvangen

Vooruitbetaalde bedragen/nog te ontvangen 3.573 0

Debiteuren 4.005 561

7.578 561

6 Liquide middelen

ING bank 604 31.099

Deutsche Bank 475 0

Rabobank rekening courant 3.302 2.992

Rabobank spaarrekening 45.000 5.005

Kas 676 0

50.057 39.096

Totaal Activa 86.306 111.842

31-10-2018 31-12-2019
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 
Maarssenbroek  

Bijlage B (vervolg) 
 

 
  

Toelichting op de balans per 31 december 2019 (vervolg)

PASSIVA

7 Algemene Reserve

Balans begin 39.491 39.526

Af: afboeking verschil  debiteuren 2018 -102

Af: Naar reservering onderhoud opstallen/banen -10.000

Bij Reservering clubkampioenschappen 917

Bij/Af: resultaat 35 -7.074

Balans eind 39.526 23.267

8 Reservering onderhoud opstallen/banen

Balans begin 21.144 29.144

Onttrekking 0

Dotatie 8.000 10.000

Balans eind 29.144 39.144

9 Reservering onderhoud inboedel

Balans begin 5.000 5.000

Dotatie 0 0

Balans eind 5.000 5.000

10 Lening Energiefonds Utrecht

Balans begin 0 44.771

Aflossing 0 339

Balans eind 0 44.432

rentepercentage 1,88 %

11 Lening aanschaf banen Deutsche Bank

Balans begin 12.762 10.859

Aflossing 1.903 10.859

Balans eind 10.859 0

huidige rentepercentage 6,3%

12 Nog te betalen bedragen

Crediteuren 0 0

Te betalen kosten 862 0

862 0

13 Vooruitontvangen inkomsten

Reservering Clubkampioenschappen 916 0

Contributies 0 0

916 0

Totaal Passiva 86.306 111.842

31-10-2018 31-12-2019
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 
Maarssenbroek 

Bijlage C 

 

 

 
 
Het bestuur stelt voor om het negatieve resultaat ad € 7064,- ten laste te brengen van de algemene 
reserve. 
Ook de dotatie 2019 ad € 10.000, --naar de Reservering onderhoud opstallen/banen is ten laste gebracht 
van de algemene reserve.  
Dit voorstel is al verwerkt in deze stukken. 
  

Resultatenrekening Werkelijk Budget Werkelijk Budget

2018 2.019 2019 2020

Opbrengsten

Contributies -72.216 -75.085 -60.006 -61.940

Contributies nieuwe nog te werven leden -4.520 -4.630

Bedrijfstennis -120 0 -575 -500

Reclame en sponsorinkomsten -2.854 -3.500 -7.241 -3.000

Pacht bar -5.250 -5.250 -5.355 -5.500

Verhuur banen -1.500 -1.500 -1.750 -1.500

Diverse baten en lasten -384 0 -123

Subsidies gemeente en BOSA 0 -67.397

-82.324 -85.335 -146.967 -77.070

Kosten

Telecommunicatie 1.014 1.000 1.139 1.200

Administratie 1.186 1.100 2.634 2.500

Verzekeringen 1.542 1.550 1.420 1.500

Kosten groundsman 6.449 6.500 8.980 7.000

Energie 14.252 14.250 18.830 14.000

Algemene kosten 2.236 1.000 2.969 2.000

Bijdrage KNLTB 7.635 7.700 7.642 8.000

Jeugdactiviteiten 0 1.500 2.021 1.739

Open toernooi 0 500 772 500

Competities (voor en najaar) -170 -150 994 1.000

Competitie en selectie 3.747 0

Clubkampioenschappen 0 250 161 200

Interne Toernooien 457 450 549 500

Gebouw en huisvestingskosten 21.000 20.000 11.598 11.000

Voorziening Renovatie Banen & Gebouw 8.000 10.000 0

Onderhoud banen 11.816 12.500 14.946 13.000

Kledingkosten 905 0

Afschrijvingskosten 6.286 6.600 74.252 12.131

Rentekosten 586 585 483 800

82.289 85.335 154.041 77.070

Resultaat lopend boekjaar 35 0 -7.074 0

Naar Algemene Reserve 35 -7.074

Naar voorziening renovatie Banen & Gebouw 0 10.000 10.000
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 
Maarssenbroek 

Bijlage D 
 
 

Contributie 
 
Bovenstaande begroting is tot stand gekomen met onderstaande contributie. 
Voor de begroting van 2020 is gerekend met de contributiebedragen zoals vastgesteld tijdens de extra 
Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2018 en in de ledenvergadering van 13 december 2018 en 18 
december 2019. 
 

Tarieven  2020 
Senioren   € 200,- 
67+ leden   € 170,- 
Studenten (MBO/HBO/WO) t/m 22 jaar € 160,- 
Jeugdlid (7 – 11 jaar) € 50,- 
Jeugdlid (12 – 16 jaar) € 60,- 
Mini’s   € 15,- 
Competitieleden (voor- of najaarscompetitie) € 58,- 
Winterleden  € 58,- 
 
Opzeggingen altijd voor 1 december 
Er zal 1 maal per jaar gefactureerd worden in februari en geïncasseerd in maart 
Uiterst Voor 1 april moet de contributie zijn voldaan, anders geen toegang. 
Opslag van € 7 voor: geen incasso en/of betaling in termijnen 
   niet tijdige betaling of mislukte incasso 
Niet leden melden en betalen bij paviljoen de Blauwe Reiger: 
Introducee jeugd  € 4,00  max 8x 
Introducee  senior  € 8,00  max 8x 
Baanhuur niet leden per uur  € 20,00  
 
Gezinskorting: een tweede jeugdlid uit een gezin, waarvan één ouder lid is, korting 50% en voor een derde 
jeugdlid 100% korting. 
 
Voor zwangerschapsleden en langdurig geblesseerden (langer dan 5 maanden in de zomer) kan een 
korting van 50% worden verleend op het senioren lidmaatschap. 
 
Bij acties ledenwerving kunnen nieuwe leden in het 1e jaar een korting ontvangen van 50% 

 
Het verenigingsjaar loopt, in tegenstelling als vermeld in de Statuten artikel 11 lid 1, van een januari tot en 
met eenendertig december, zoals in de ALV van 13 december 2018 is vastgesteld. 
 
Voorstel is om het contributiejaar gelijk te laten lopen met het verenigingsjaar cq boekjaar van 1 januari 
t/m 31 december. 
 
Opzeggen dient voor 1 december plaats te vinden. 
 
De bestaande leden kunnen van de banen gebruik blijven maken tot 31 maart (er kan in de winter 
gespeeld worden zolang het weer het toelaat c.q. de banen bespeelbaar zijn). De jaarlijkse contributie 
verleent speelrecht op de gravelbanen tijdens het gehele seizoen. 
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10  Kleding 

Net als vorig jaar, kan er weer ‘Blauwe Reiger clubkleding’ besteld worden, van het merk Adidas met het 

nieuwe bestelformulier.  

Stuur het volledig ingevulde formulier naar secretaris@blauwereiger.nl of inleveren aan de bar of 

brievenbus in de hal  

Levertijden worden bepaald op basis van het aantal bestellingen. Je wordt geïnformeerd over de te 

verwachten levertijd na het plaatsen van je bestelling. Er is ook een beperkte hoeveelheid kleding uit 

voorraad beschikbaar.  

Voor meer info: vraag naar Piet  Verlaan of Diana van Denderen  of mail naar secretaris@blauwereiger.nl 

 

 

BESTELFORMULIER KLEDING 2020

PRIJS

CATEGORIE HEREN P/ST

met logo Adidas T19 Tee € 24,50

met logo Adidas T19 Polo € 28,00

Adidas club 7 inch short - blauw € 28,00

Adidas club 7 inch short - wit € 28,00

met logo Adidas T19 Track jacket € 38,50

met logo Adidas T19 Hoody € 38,50

Adidas T19 Track pants € 31,50

CATEGORIE DAMES P/ST

met logo Adidas T19 Tee € 24,50

nw met logo Adidas T19 Polo € 28,00

met logo Adidas T19 Tanktop € 28,00

Adidas T19 Skort - Blauw € 28,00

Adidas T19 Skort - Wit € 28,00

Adidas club short - blauw € 28,00

met logo Adidas T19 Track jacket € 38,50

met logo Adidas T19 Hoody € 38,50

Adidas T19 Track pants € 31,50

CATEGORIE KIDS JONGENS P/ST

met logo Adidas T19 Tee € 21,00

nw met logo Adidas T19 polo € 25,00

nw Adidas club short - blauw € 25,00

Adidas club short - wit € 25,00

met logo Adidas T19 Track jacket junior € 35,00

met logo Adidas T19 Hoody junior € 35,00

Adidas T19 Track pants junior € 28,00

CATEGORIE KIDS MEISJES P/ST

met logo Adidas T19 Tee € 21,00

nw met logo Adidas T19 polo € 25,00

Adidas T19 Skort - blauw € 25,00

Adidas T19 Skort - wit € 25,00

met logo Adidas T19 Track jacket junior € 35,00

met logo Adidas T19 Hoody junior € 35,00

Adidas T19 Track pants junior € 28,00

Shirts, polo, jacket en hoody worden geleverd met logo TV DE Blauwe Reiger

Dit formulier mailen naar: secretaris@blauwereiger.nl of afgeven in het clubhuis (brievenbus hal)

Totale bedrag vooraf bij bestelling overmaken op: NL78 RABO 0304 6731 29 

t.n.v. TV De Blauwe Reiger  onder vermelding van je Naam en Telefoonnummer of Mail

NAAM:

TELEFOON of mail:

DATUM: 14-feb-20

mailto:secretaris@blauwereiger.nl
mailto:secretaris@blauwereiger.nl
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