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Notulen bestuursvergadering 8 februari 2022 
 

Afmeldingen: Rob Velthuis, Diana van Denderen. 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Om 20:04 uur opent Coy de Voest de Algemene Ledenvergadering (ALV). Huishoudelijk 
reglement i.v.m. coronamaatregelen worden benoemd en staan vermeld op de beamer. Een ieder 
heeft veilig op gepaste afstand plaatsgenomen. Coy heet iedereen welkom. Ereleden worden 
welkom geheten, te weten: Fennie van Berkum, John Corbeel, Wim Versteeg, Ernst Brusse, Elly 
Vianen, Rob Velthuis, Toom Mimpen, Huub Oskam, Kees Boer, Leo Mimpen, Arnold Visscher. Met 
dank voor de overzichtslijst aan Toos Mimpen. 

Ereleden die aanwezig zijn, worden hartelijk welkom geheten en bedankt voor hun komst. De 
gang van zaken worden besproken; centraal staan het vaststellen van de notulen en het 
(ver/her)kiezen van de Bestuursleden en kascontrole akkoorden. Een ieder is vrij om vragen te 
stellen.  
 

2. Ingekomen stukken 

2.1 Verslag ALV 15 februari 2021 

Er zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen van ALV van 15 februari 2021 worden hiermee 
vastgesteld. 
 

2.2  Verslag ALV 31 augustus 2021 

Er zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen van ALV van 31 augustus 2021 worden hiermee 
vastgesteld. 
 

3. Ingekomen stukken betreffende de huidige ALV  

Er zijn geen vragen binnengekomen. Ook de aanwezigen hebben geen vragen.  
 

4. Jaarverslag 2021 

Jaarverslag : Er zijn geen opmerkingen t.a.v. het jaarverslag binnengekomen. Alle leden hebben 
vooraf deze informatie ontvangen via de mail.  

Piet van Ede vraagt of iedereen is benaderd, die zich had aangemeld om te helpen. Er wordt 
bevestigt dat iedereen is benaderd en dat er nog op de vrijwilligers later deze vergadering wordt 
teruggekomen. Naast de bestuursleden hebben ook de pachters hierin veel gedaan. Zij krijgen 
hiervoor dank voor al hun inzet hierin en in alles wat ze hebben ondernomen. Het was een  
moeilijk jaar, maar dank hiervoor. Pachters nemen dank in ontvangst.  
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4.1 Terugblik 

De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar. 2021 was een bijzonder jaar. De voorzitter haalt er 
enkele hoogtepunten uit. Er vonden veranderingen in het bestuur plaats en er werd gestart met 
een (interim) bestuur. De tekortkoming van vrijwilligers op de vereniging werd nijpender. Er kon 
minder getennist worden, gelukkig wel regelmatig in aangepaste vorm. Waar de 
voorjaarscompetitie niet doorgang kon vinden, was de najaarscompetitie een groot succes met 
als einde een groot spektakel met zanger Marko. Er zijn voor dit jaar meer competitie-
inschrijvingen dan voor 2021; het beloofd een mooi seizoen te worden! 

Herstelwerkzaamheden zijn gestart aan het clubhuis van de Blauwe Reiger. Door vrijwilligers zijn 
er schilder-, opruim-, herstel- en schoonmaakwerkzaamheden verricht. Waarvoor allen dank! Het 
toegangssysteem is aangepast met KNLTB-pas. Herstelplan voor aanpassing sanitaire ruimtes 
en kleedkamers is in de maak en staat in de planning voor 2022. Het baanonderhoud is weer up-
to-date gebracht door vrijwilligers o.l.v. Chris Brouwer en Hennie Lodder. En de groenvoorziening 
is optimaal bijgehouden door vrijwilligers. Waarvoor allen dank. 
 

4.2 Tennisschool 

Mensen geven aan dat er goed les gegeven wordt. Het geeft de voorzitter de bevestiging, dat het 
alleen maar beter wordt. Compliment dat het zo loopt. In het begin was het opstarten en kijken 
hoe het zou lopen. Er is een mooie groei aan leden en afname van lessen zichtbaar. Er wordt 
benoemt, dat de keuze voor Tennisschool Utrecht voor de Blauwe Reiger een goede keuze 
geweest. Guido Bik geeft aan dat het voor hem de reden was om deel te nemen aan de vereniging 
vanwege de aangeboden tennislessen.  

Tennisagenda voor 2022 

 Captainsavond Maart 2022 
 Tennisschool Utrecht zorgt ervoor dat de agenda nog voller wordt, die zorgen ervoor dat 

er nog meer georganiseerd wordt. Dit heeft ook een goede invloed op de aanmelding van 
competitieteams.  

 KNLTB Voorjaarscompetitie (april 2022). Er hebben zich nu 11 vrijdagavondteams 
aangemeld. Ook de jeugd is groeiend.  

 Open Toernooi TV de Blauwe Reiger (juli 2022) 
 Kidsworld tour (april 2022) 
 Gilbert Verweij meldt dat de Blauwe Reiger ook van plan is in samenwerking met de 

tennisschool scholen op tennispark uit te nodigen. Wellicht wordt hieraan een klein 
percentage leden overgehouden.  

 Clubkampioenschappen (1e week september)  
 Tenniskamp aug 2022 
 KNLTB najaarscompetitie (sept 2022) 

Er wordt benoemd dat de pachters o.a. het visitekaartje van vereniging zijn. En ze doen dat heel 
goed. Hiervoor is waardering.  

5.            Financieel Jaarverslag 2021 

Stefan neemt de presentatie over van Coy. Stefan Verweij heeft vorig jaar de rol van 
penningmeester overgenomen van Piet Verlaan.  
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Er zijn geen vragen over de activa. Er zijn geen vragen over de passiva. Toos Mimpen geeft aan 
dat het er allemaal goed uitziet.  
Jaarresultaat: Er zijn geen opmerkingen of vragen over het jaarresultaat.  

Stefan wil graag Piet Verlaan bedanken. Hij heeft een groot gedeelte van de jaargang 2021 
gedaan en ook daarna na de bestuurswissel nog een bijdrage geleverd in de overdracht. Hartelijk 
dank hiervoor. Piet neemt het applaus in ontvangst.  

Contributie: er zal moeten worden geïndexeerd voor 2023. Voor dit jaar heeft de vereniging dit 
niet gedaan i.v.m. corona. Het wordt wel nodig om te indexeren vanwege energielasten e.d. De 
algemene richtlijnen van KNLTB zijn de contributie niet te verhogen bij teruggang van leden.  
 

6. Verslag Kascontrolecommissie 

Dennis van Rijnsoever en Piet van Ede. Op 3 februari is er kascontrole geweest. Dennis en Piet 
hebben alles akkoord bevonden. Hierbij wordt de penningmeester decharge verleent voor het 
uitgevoerde financiële beleid. Dennis en Piet zullen ook volgend jaar de kascommissie vormen. 
 

7.            Vaststellen begroting 2022 en contributie 

Begroting is vastgesteld en wordt ontvangen met applaus. De leden herkennen kostenstijging en 
vinden dit realistisch. 
 

8.            Bestuursverkiezing 

Een nieuw jaar vraagt om aanpassingen.  

Huidige bestuur  Nieuw bestuur 
Voorzitter: Coy de Voest 

Secretaris: Diana van Denderen 

Penningmeester: Stefan Verweij 
(voorheen Piet Verlaan) 

Tenniszaken: Gilbert Verweij 

Beheer: (vacant, voorheen Hennie 
Lodder) 

Oriënterend bestuurder 1: Eduard Rijken 
Rapp 
Oriënterend bestuurder 2: Christian 
Groeneweg 

 

 

 

 

 

 

Duovoorzitterschap: 

Eduard Rijken Rapp & Christian Groeneweg 

Secretaris: Conrad Schreuders 

Penningmeester: Stefan Verweij 

Tenniszaken: Gilbert Verweij 

 

De voorzitter is blij dat er n.a.v. vergadering in augustus animo voor bestuursleden en vrijwilligers 
is gevonden onder de leden. Het voorstel voor het nieuwe bestuur wordt in stemming gebracht en 
met meerderheid van stemmen aangenomen. De twee voorzitters hebben het voortouw genomen 
om met het plan voor de komende jaren aan de gang te gaan. Voordat zij zichzelf gaan 
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introduceren worden Hennie Lodder, Coy de Voest en Piet Verlaan naar voren gevraagd. Zij 
worden bedankt met mooie bloemen en dankwoorden voor alle inzet.  

Er is een korte pauze en dan volgt het tweede gedeelte van de vergadering.  
 

8.1 Vervolg bestuursverkiezing 

Na een korte pauze wordt de vergadering hervat met het voorstellen en kennismaken met de 
nieuwe bestuursleden. Stefan Verweij en Gilbert Verweij hebben aangegeven hun bestuursfunctie 
te willen continueren.   

Eduard Rijken Rapp: Bedankt het bestuur en de leden voor het vertrouwen. Hij komt van 
oorsprong uit Brabant en woont sinds 2004 in Zwanenkamp. Hij tennist hier nu 6 jaar. De 
vriendelijkheid, gastvrijheid en de inzet van een hoop vrijwilligers vielen hem op. Hij beseft dat er 
een hoop vrijwilligers achter de schermen werken die niet zichtbaar zijn.  

Christian Groeneweg: 39 jaar en wonende in Fazantenkamp. Hij heeft 2 kinderen en is de man van 
Lorena. Hij is 4 Jaar geleden lid geworden van Blauwe Reiger, zijn oudste dochter en vrouw 
tennisten al hier. Hij wilde graag aansluiting vinden in de buurt en het beviel hem goed om aan te 
sluiten bij de vereniging. Hij merkte al snel dat hij met Eduard veel raakvlakken heeft. Ze delen 
ideeën over de toekomst van de vereniging samen met de andere bestuursleden.  

Beide geven aan dat ze open staan voor vragen.  

Conrad Schreuders: is nu 1,5 jaar lid bij de Blauwe Reiger, maar heeft voorheen elders getennist. 
Hij vindt dat de Blauwe Reiger een leuke vereniging is en na de laatste ALV is hij gaan oriënteren 
wat hij zou kunnen en willen doen binnen de vereniging. Hij is wat later aangehaakt dan de 
voorgaande sprekers, maar is even enthousiast om zich in te zetten voor de vereniging en wat 
moois neer te zetten met z’n allen. 
  

8.2 Beleidsplan 2022-2025 

Christian en Eduard vertellen elkaar aanvullend: Bij een nieuw bestuur is het de uitdaging om te 
bepalen: wat ga je dan doen? Bedoeling is om een duovoorzitterschap neer te zetten. De redenen 
hiervoor zijn: kan werken als een buddysysteem, tijd verdelen met elkaar, omdat er ook 
uitdagingen liggen op verschillende gebieden. Deze duo-rol is op basis van gelijkwaardigheid: 
elkaar versterken en het gezamenlijk doen mét de leden en commissies. Momenteel wordt er 
gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleidsplan en het verenigingsjaarplan 2022. Er wordt door het 
bestuur voorgesteld om het woord commissie te vervangen door teams. Commissies klinkt 
verouderd  en teams klinkt passender bij een sportieve tennisvereniging.  

De bestuursleden hebben met elkaar gesproken over: wat wordt er van ons verwacht en wat 
willen wij bereiken? Het huidige beleidsplan liep tot en met 2021. Het nieuwe beleidsplan wordt 
nu met een groep gemaakt en ze hebben de werkwijze besproken met de KNLTB. Ze hebben het 
advies gekregen om een werkgroep op te richten met oud-leden, nieuwe leden, pachters en de 
tennisschool. Deze werkgroep zit nu in de uitwerk- en vormingsfase.  

Binnen enkele maanden wordt er een bijzondere ALV gepland om o.a. het nieuwe beleidsplan te 
presenteren. 
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8.3 Tevredenheidsonderzoek 

Tevens heeft er een tevredenheidsonderzoek plaatsgevonden in samenwerking met de KNLTB. 
Dit onderzoek heeft 4 weken gelopen. De respons was 24,7 %. Dank hiervoor. Gemiddeld is de 
respons vaak 15-20 %, dus is dit een mooi resultaat. Punten hieruit zullen worden meegenomen in 
het te vormen beleidsplan. 
  

8.4 Padel 

Al langer is padel een belangrijk onderwerp waar we als club over na moeten denken. Piet Verlaan 
leidt dit team. Het team is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat is er mogelijk 
bij de gemeente. Dit wordt uiteraard voorgelegd aan de leden. In het tevredenheidsonderzoek zijn 
ook hierover vragen opgenomen. Padel is gekwalificeerd als booming sport. KNLTB verwacht een 
verdubbeling van het aantal padelspelers komend jaar.  
 

8.5. Organisatiestructuur implementeren 

De duovoorzitters hebben gezien wie er allemaal wat doet voor de vereniging. Ze zouden dat 
graag transparanter maken en ook nieuwe leden willen laten zien wat er gedaan wordt en 
uitnodigend zijn voor wie ergens bij wil helpen. Er wordt heel veel gedaan en dat wilden de 
voorzitters graag inzichtelijk maken. Na vorige ALV zijn veel mensen persoonlijk benaderd om te 
kijken wat ze zouden willen doen voor de vereniging.  

Wanneer er mensen zijn die onverhoopt niet benaderd zijn, die wel op de lijst stonden, dan 
worden ze hierbij van harte uitgenodigd om zich te melden bij het bestuur. Diana Brouwer merkt 
op dat ze signaleerde in de gesprekken met het bestuur dat Christian en Eduard ook de vele 
vrijwilligers inzichtelijk wilden maken om de dankbaarheid en waardering voor de inzet van deze 
vele vrijwilligers te kunnen geven. Eduard beaamt deze aanvulling. Er zijn veel vrijwilligers actief 
bij de vereniging die veel werk verzetten.  

Er wordt een organogram getoond dat een schets geeft van de organisatiestructuur zoals het 
bestuur deze later dit jaar aan de leden wil voorstellen. Binnen dit overzicht is zichtbaar dat het 
bestuur ten dienste staat van de leden. Er is een positie voor een vertrouwenspersoon, bij 
voorkeur 2 personen. Deze functie is nog niet ingevuld. Er wordt genoemd dat wie dit zou willen 
oppakken of iemand kent die dat wil oppakken, zich kan melden bij het bestuur.  
 
 
Verder zijn er diverse teams:  

Team Beheer o.l.v. Chris Brouwer, onze groundsman. Hij heeft aangegeven dat met vrijwilligers 
te willen uitvoeren ten aanzien van baanonderhoud.  

Team PR en Communicatie o.l.v. Astrid Mulders. Er wordt dank uitgesproken over de 
reactiesnelheid van Astrid, die deze in ontvangst neemt. 

Team jeugd. Een belangrijke doelgroep (de balans senioren / jeugd, is deze nog wel scheef, beleid 
is om ook meer te richten op de jeugdwerving) o.l.v. Gilbert Verweij , hij gaat zich meer focussen 
op jeugd. 

Team Toernooi en competitie o.l.v. Tim Janse, hieronder vallen ook Team Senioren.  
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Team werving en Behoud (ledenwerving is heel belangrijk, maar zeker ook behoud is van belang 
van leden en vrijwilligers en sponsoren) o.l.v. Guido Bik. 

Team sponsoring o.l.v. Christian Groenweg en Eduard Rijken Rapp. (Beide komen uit Sales en 
Marketing sector en signaleren hoe belangrijk relatiebeheer is. Er zijn een groot aantal sponsoren, 
het is van belang hier relatie mee te behouden en te managen) 

Team financiën o.l.v. Stefan Verweij (hier ligt zwaar gewicht voor toekomst van je vereniging) 

Team activiteiten o.l.v. Erika Witte (helaas kon het oliebollentoernooi niet doorgaan vanwege 
corona. Ook in de toekomst komen er bijv. activiteiten voor vrijwilligers en sponsoren.) 

Team padel – o.l.v. Piet Verlaan. Dat is nu nog een onderzoekscommissie. Wanneer dit door zou 
gaan, dan gaat hier uiteraard ook van alles weer onder hangen, zoals financiën etc. Maar dat 
wordt nog verder uitgezocht en ter beoordeling aan de leden voorgelegd.  

De Teamleden worden in de toekomst ook gevraagd om af en toe aan te sluiten bij een 
bestuursvergadering. Door gebruik te maken van teamvoorzitters kan informatie over en weer 
gaan van commissieleden en bestuur en vice versa.  

Hennie Lodder geeft aan dat binnen beheer Baanbeheer en gebouwbeheer een andere 
benadering kan vragen. Dus wellicht beide benoemen. Het is ook de grootste commissie die er is 
(accommodatie) en dit wordt beaamd door het bestuur. 

Verdere uitwerking volgt nog later dit jaar. 

Aan de interne communicatiestructuur wordt binnen het bestuur nog gewerkt en later dit jaar zal 
dit duidelijk gepresenteerd worden. Wel is al duidelijk dat Christian het aanspreekpunt voor Team 
beheer zal zijn. 

Het bestuur benadrukt om zin te hebben om aan de slag te gaan en vraag leden om gerust vragen 
en suggesties te geven, ook na deze vergadering. 
 

9.            Vrijwilligers, vacante functies commissies 

Een ieder wordt uitgenodigd om zich te melden, wanneer hij of zij iets in een commissie wil 
betekenen.  
 

10.          Rondvraag en sluiting 

De kascommissie is nog niet gekozen en wordt benoemd. volgend jaar zal dezelfde 
kascommissie doorgaan. 

Toos Mimpen geeft aan dat er nog een Geschillencommissie gekozen moet worden. Leo van der 
pauw (afwezig ) deed dit samen met Toos Mimpen. Toos Mimpen wil dit nog wel een jaar doen 
en Coy de Voest haakt aan.  

Elly Vianen benoemt haar irritatie dat er leden zijn die zich niet bewust zijn dat er zoveel 
vrijwilligers zijn die zoveel doen. Ze wil graag opgenomen hebben in de notulen dat mensen zich 
bewust moeten zijn dat het allemaal werk van vrijwilligers is en dat we hier dankbaar voor moeten 
zijn.  
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Wanneer je met z’n vieren op de baan staat dient er ook voor dezelfde vier personen te worden 
afgehangen. Het is niet netjes dat er pasjes gebruikt worden van mensen die niet meer spelen. 
Piet van Ede beaamt dit en meldt dat ook het stoplicht (op de website/app) opgevolgd dient te 
worden. 

Coy geeft aan dat er tegenop getreden is in een aantal gevallen.  
Er wordt gevraagd aan alle leden om zich netjes te gedragen. Gebruik je eigen pas en hang af met 
elkaar op de baan waar je speelt.  

De bestuursleden geven aan dat dit terechte punten zijn. Bestuursleden geven aan dat ze nagaan 
wie er spelen en er worden ook regelmatig waarschuwingen gegeven.  

De leden wordt gevraagd om men ook aan te spreken wanneer dit wordt gesignaleerd.  

Toos Mimpen: Een lid wil graag duidelijkheid over het lidmaatschap. Oud-leden hebben tot 31 
maart na het jaar van opzegging de mogelijkheid om bij de vereniging te tennissen. Dit kan nog 
steeds, maar dan moet diegene wel een mail sturen naar de ledenadministratie. Deze regel geldt 
enkel voor oude leden. 

Hennie Lodder: Wanneer je vrijwilliger bent voor baanonderhoud, dan krijg je soms veel over je 
heen. Hennie ergert zich daarover.  
Thomas den Daas benoemt dat hij de nare opmerkingen herkent, maar ook dat leden soms cake 
komen brengen als bedankje. Hiervoor wordt geklapt. Zo wordt de vergadering door het bestuur 
om 21:32 positief afgesloten en met groot enthousiasme is het tijd voor een drankje van het 
bestuur.  


