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Uitnodiging en agenda ALV 2022 

8 Februari 2022 

 
Jaarverslag 2021 

Financieel verslag 2021 

 
Aan de leden van Tennisvereniging De Blauwe Reiger, 

 

 

Bijgaand ontvangt u het jaarverslag 2021 van TV De Blauwe Reiger. 

 

 

Vragen en opmerkingen uiterst 1 februari 2022 schriftelijk of per mail indienen bij 

bestuur@blauwereiger.nl 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur TV De Blauwe Reiger 
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UITNODIGING EN AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

TENNISVERENIGING DE BLAUWE REIGER 
 

 

 

Datum: 8 februari 2022 

Tijdstip: 20:00 

Plaats: Reigerskamp 232 Maarssen 

 
 

A G E N D A: 
 

Nr Onderwerp Wijze behandeling Toelichting 

1 Opening en mededelingen   

2.1 

2.2 

Verslag ALV 15 februari 2021 

Verslag ALV 31 augustus 2021 

Ter informatie 

Vaststellen 

Pag. 3 

Pag. 3 

3 Ingekomen stukken betreffende ALV 

Voorstellen bestuur 

Bespreken 

 

Pag.4 

4 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

 

Jaarverslag 2021 

Terugblik 

Tennisschool 

Pachter  

Evaluatie tennisactiviteiten 2021 

Beheer accommodatie 

Vaststellen Pag. 4 

Pag. 4 

Pag. 5 

Pag. 6 

Pag. 6 

Pag. 8 

 

5 Financieel jaarverslag 2021  

 

Vaststellen Pag. 10 

 

6 Verslag kascontrolecommissie 

 

Besluiten Pag. 20 

7 Vaststellen begroting 2022 en contributie Besluiten Pag. 20, 

14,15,16,19 

8 Bestuursverkiezing  

 

Bespreken Pag. 20 

9 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers, vacante functies commissies etc. 

Beleidsplan 2022-2025 

Werkgroep Padel 

Ledentevredenheidsonderzoek 

Wijziging statuten en huishoudelijk reglement 

 

Vaststellen Pag. 21 

10 Agenda activiteiten 

 

Vaststellen Pag. 23 

11 Rondvraag en sluiting 

 

 Pag. 24 

 



 Agenda en jaarverslag 2021 voor de ALV van februari 2022 

19 januari 2022 
3 

 

2.1 Verslag Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging De 

Blauwe Reiger d.d. 15 februari 2021. 
 

Datum: 15 februari 2021 

Tijdstip: n.v.t. 

Plaats: digitaal 

 

1. De ALV over het jaar 2020 is wegens COVID-19 beperkingen in februari 2021 digitaal 

afgehandeld. 

Er zijn voorafgaand aan 15 februari 2021 geen vragen of opmerkingen over het jaarverslag 

van 2020       aan het bestuur voorgelegd. Er zijn voor de aangegeven datum slechts 

goedkeuringen en geen bezwaar ontvangen. De jaarstukken 2020 zijn vastgesteld en het 

bestuur is décharche verleend voor het door haar gevoerde financieel beleid.  

 

2.2 Verslag Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging De 

Blauwe Reiger d.d. 31 augustus 2021 
 

Datum: 31 augustus 2021  

Tijdstip: 19.30 uur 

Plaats: kantine TV De Blauwe Reiger 

Voor aanwezig getekend: 42 leden 

Er zijn voorafgaand 12 afmeldingen doorgegeven.  

Onderstaand verslag van deze ALV is op  september 2021 per nieuwbrief/mail aan de leden aangeboden. 

 
Beste Blauwe Reigers, 

  

Afgelopen dinsdagavond 31 augustus 2021 heeft de extra ALV plaatsgevonden. Hieronder tref je 

aan hetgeen toegelicht, besloten en afgesproken is:  

1. Het bestuur heeft een toelichting  gegeven op de reden van aftreden. Het gehele bestuur hecht er 

waarde aan om nogmaals kenbaar te maken dat er geen sprake is van persoonlijke issues. 

2.  In de vergadering werd door het bestuur toegelicht dat het niet hebben van een bestuur voor de 

club einde bestaansrecht zou kunnen betekenen. Hierna werd een korte pauze ingelast. 

3. Vanuit de aanwezige leden werd het volgende voorstel gedaan:   

o Is Piet Verlaan bereid om per direct af te treden en de zich aangemelde interim 

penningmeester Stefan Verweij op kort te termijn in te werken? Hij zal dan als interim 

penningmeester zitting nemen in het interim bestuur.  

o Zijn Diana van Denderen (secretaris), Gilbert Verweij (bestuurslid Tennis) en Coy de Voest 

(voorzitter) Bereid om als interim bestuur aan te blijven tot de ALV van januari 2022? 

o Het antwoord van alle betrokkenen was ja dat wil ik. Hierna volgde de stemming door de 

aanwezige leden.  Het voorstel werd aangenomen met  41 stemmen voor en  1 stem 

tegen. 

4. Omdat het tekort aan vrijwilligers steeds nijpender wordt is er een intekenlijst rond gegaan 

waarop je  je als vrijwilliger kon aanmelden. Met daarbij opgave van het aantal uren dat je 

beschikbaar bent. 

5. Ook hebben een drietal leden aangegeven eventueel zitting in het bestuur te gaan nemen. De 

periode vanaf nu tot eind december lopen zij mee met het interim bestuur. Op 14 september 

aanstaande vindt de eerste vergadering in deze samenstelling plaats. 
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Namens het interim bestuur  

TV de Blauwe Reiger, 

3. Ingekomen stukken betreffende ALV 

 
Wij vragen u om uw goedkeuring en/of uw opmerkingen graag uiterlijk 1 februari per mail in te 

dienen bij bestuur@blauwereiger.nl 

 
  

4. Jaarverslag 2021 

4.1 Terugblik 2021 en VERDER: 
 

Beste Blauwe Reigers                                                        Maarssenbroek december 2021 

 

 

Helaas is 2021 sportief gezien niet het jaar geworden waar wij op hadden gehoopt. In tegenstelling tot 

voorgaande jaren de start van dit stukje dan ook een beetje in mineur.  

Weinig activiteiten die door mochten en konden gaan. Nadat snel duidelijk was dat er weinig vrij 

getennist kon worden en toernooitjes afgelast moesten worden werd ook de poging om het avondtossen 

naar het weekend te verzetten door de aangescherpte maatregelen de nek omgedraaid.  

 

Gelukkig zijn er zeker ook positieve ontwikkelingen te melden: 

o het interim bestuur kan in de ALV van 8-2-2022 een volledig bestuur ter verkiezing 

voorstellen  

o de samenwerking met onze tennisschool TU loopt goed en de lessers zijn meer dan 

tevreden  

o naar ik begrepen heb is de penningmeester ook tevreden over de financiële positie van 

de club en heeft hij samen met Piet Verlaan 2021 goed in kaart kunnen brengen 

o er is een werkgroep actief om het beleidsplan 2025 te schrijven  

o er liggen aanvullende plannen klaar om 2022-2025 tot een mooie periode te maken 

o de leden administratie is in goede handen bij Ank 

o het leden aantal is gestegen van 395 naar 455. Dit in tegenstelling tot het door de 

KNLTB  gepubliceerde landelijke dalingspercentage 

o is er een positieve evaluatie met de pachters geweest. Zij zijn klaar voor een mooi 2022 

o de baanbeheer vrijwilligers in samenwerking met Hennie, Piet en Chris hebben meer dan 

een compliment verdiend. De banen en ook het terras zijn door hun inspanningen in een 

prima staat gehouden 

o er is door een groot aantal leden aangegeven dat zij iets voor de club willen. Daar zullen 

wij uiteraard graag gebruik van gaan maken  

o ik zie en merk dat de betrokkenheid van onze leden bij club echt groter wordt, hetgeen 

iets is om trots op te zijn. Daar komt in mijn optiek nog bij dat het elan van het nieuwe 

bestuur hier mooi op aansluit. Ik heb dan ook het volledige vertrouwen in de 

ontwikkelingen binnen de club en in het nieuwe  bestuur. Ik geef daarom het stokje met 

een goed gevoel door.  

 

Ik wens iedereen tenslotte een gezond en mooi sportjaar toe. 

 

Interim voorzitter, Coy de Voest  
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4.2 Tennisschool  
 

Sinds de winter van 2020 verzorgt Tennisschool Utrecht de lessen bij TV de Blauwe Reiger. Vanaf het 

begin onder steeds terugkerende COVID-19 beperkingen. Ondanks dat zien wij als bestuur naast veel 

enthousiasme, betrokkenheid, veerkracht en positiviteit  een toename aan activiteiten. Lang niet alles kon 

helaas doorgaan maar de initiatieven waren er en ook in 2022 komt er een leuke agenda aan activiteiten. 

Kortom wij zijn enthousiast over de toekomst samen met Tennisschool Utrecht. 

 

 

 

 

Verslag Tennisschool Utrecht  

 

Vanaf de winter van 2020 verzorgt Tennisschool Utrecht de tennislessen op T.V. de Blauwe Reiger. Dit 

doen wij met enorm veel plezier. Met een team van zes gediplomeerde en enthousiaste trainers staan we 

bijna dagelijks op de tennisbaan. Lorena, Tim, Thomas, Jannik, Mischa en Wouter verzorgen de trainingen. 

Gezien de groei van het aantal deelnemers worden de lessen goed ontvangen. 

Naast de tennislessen hebben wij ook bijgedragen aan verschillende activiteiten op de club. Tijdens de 

laatste week van de zomervakantie was er een gezellig Tenniskamp, waar een groot gedeelte van de 

jeugd, drie dagen aan hebben meegedaan. Ook het ouder en kind tennistoernooi was een gezellig 

evenement waar we vele lachende gezichten van kinderen en ouders zagen.  

Verder waren de Lessers toernooien erg geslaagd. Dit was een goede manier om alle geoefende 

vaardigheden op een ontspannen manier te kunnen oefenen in de praktijk.  

Afgelopen jaar was voor ons als Tennisschool soms hectisch door alle corona maatregelen. We hebben 

hierdoor veel moeten schuiven met de planning van de tennislessen. Gelukkig zijn onze cursisten hier erg 

flexibel mee omgegaan en konden vrijwel alle geplande lessen 'gewoon' doorgaan. 

Helaas hebben we door alle maatregelen ook verschillende activiteiten moeten annuleren afgelopen jaar. 

We hopen in 2022 op meer vrijheden. 

Het is goed om te zien dat er nieuwe vrijwilligers zijn opgestaan. Wij vinden het als Tennisschool Utrecht 

fijn om hiermee samen te werken en te kijken waar we elkaar kunnen helpen het komende jaar 

Wouter en Misha  
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4.3 Pachters Tenniscafé Baan 11 
 

Medio 2021 konden wij het fijne nieuws brengen dat Cindy Vermeij en Marloes Boot onze nieuwe 

pachters wilden zijn. Helaas hebben zijn met Tenniscafé Baan 11 geen COVID-19 vrij jaar kunnen draaien 

maar hopelijk was dit het staartje en kan in 2022 het activiteitenseizoen zo snel mogelijk doch uiterlijk 1 

april gaan draaien!!. Wij wensen Tenniscafé Baan 11 heel veel succes. 

 

 

Terugblik 2021 vanuit de pachters. 

Vol goede moed begonnen wij 1 juli aan ons nieuwe avontuur. Helaas was er geen open toernooi, maar 

dat zorgde er wel voor dat we rustig konden wennen. 

We merkten meteen dat de leden blij zijn dat wij er zijn zodat ze weer met elkaar iets kunnen nuttigen op 

ons terras of aan de bar.  

Vanaf de laatste week van augustus begon de echte drukte met het jeugdkamp van de Tennisschool 

Utrecht, de clubkampioenschappen en aansluitend de competitie. Dit waren hele leuke en leerzame 

weken en ook het eindfeest van de competitie was een groot succes.  

Helaas kregen we te maken met heel veel beperkingen en zijn we op dit moment volledig gesloten. We 

gaan ervan uit dat we snel weer open mogen en staan te trappelen om jullie weer op ons terras of aan de 

bar te mogen verwelkomen. We wensen jullie alle goeds voor 2022, dat het maar een mooi tennisjaar 

mag worden. 

 

Groetjes, 

Tenniscafé Baan 11 

Cindy en Marloes 

 

4.4 Evaluatie van tennisactiviteiten 2020 

 

Tennis bij Blauwe Reiger in 2021. 
Covid-19 zorgde er helaas net als in 2020 voor dat er in het voorjaar minder activiteiten waren. De 

senioren voorjaarscompetitie werd ook dit jaar doorgeschoven naar het najaar. De beperkingen troffen 

vaak onze senioren en in mindere mate de jeugd. De aftrap was derhalve dit jaar met de competitie voor 

de jeugd. 

 

Competitie voor de Jeugd 
De voorjaarscompetitie en de najaarscompetitie kon voor de jeugd in 2021 allebei doorgaan. Natuurlijk 

moest er rekening gehouden worden met de Covid-maatregelen tijdens de competitie. Uiteindelijk 

konden de meeste wedstrijden gelukkig gewoon gespeeld worden. Dit jaar kwamen voor de Blauwe 

Reiger weer meer jeugdteams in actie. Er waren 2 nieuwe Rode-teams, 2 Oranje-teams, 1 Groen-team en 

2 gemengd junioren-teams namens de Blauwe Reiger aan het tennissen. In alle competities zijn heel veel 

mooie en sportieve wedstrijden gespeeld. We zagen dat op ons park veel plezier werd gemaakt. Er was 

weer genoeg gezelligheid tijdens de competitiedagen. We willen Paviljoen De Blauwe Reiger en Baan 11 

nogmaals bedanken voor alle hulp!  

Voor de competitie in 2022 zijn alweer veel inschrijvingen binnengekomen. We hopen dan ook op een 

mooi tennisjaar waarbij sportiviteit en plezier voorop staat. 
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Voorjaars-/najaarscompetitie 2021. 

Nadat de voorjaarscompetitie werd geschrapt vanwege corona is de najaar competitie in zijn geheel 

gespeeld. Iedereen was blij dat dit weer kon. Het team met Esther Vader,  Erika Lodder, Edith Pijl, Jeroen 

Dijkshoorn, Eelco van Leeuwen en Jelle van Kouterik is kampioen geworden. Gefeliciteerd allemaal. 

We hebben de competitie afgesloten met een lekker feest want dat mocht tot 24.00 uur. Er kon deze 

laatste zaterdag niet worden gespeeld vanwege de regen, maar de eerste feestgangers kwamen al rond 

15.00 uur binnen druppelen met uiteindelijk  heel veel spelers die zin hadden in een feestje. 

Het was erg gezellig er werden spelletjes gespeeld door verschillende teams (Pokeren, Mexen) en om 

18.00 uur kwam zanger Marko.  We hebben met volle teugen van zijn optreden genoten. Hopelijk kunnen 

we het voorjaar van 2022 weer een volledige competitie spelen met een daverend slotfeest tot in de 

kleine uurtjes. 

Wij willen de dames van de bar (Marloes en Cindy en ook hun partners) bedanken voor de prettige 

samenwerking. 

Groet, 

Diane, Arthur, Niek en Elly (VCL) 

 

Open Toernooi. 
Ons open toernooi begin juli kon dit jaar net als in 2020 door COVID-19 helaas geen doorgang vinden.  

 

Jeugdkamp 
Het jeugdkamp  in augustus was ook dit jaar weer een groot succes. Drie dagen lang tennissen in de 

ochtend en een spel/activiteit in de middag met vriendjes en vriendinnetjes. Samen sporten, lunchen en 

lol maken, wat wil je nog meer.  

 

 

Clubkampioenschappen.  

6 t/m 12 september was het weer tijd voor de clubkampioenschappen van 2021. Ondanks dat heel lang 

niet bekend was of het wel door mocht gaan, de reden weet iedereen, is er door de commissie weer een 

fantastisch toernooi neergezet.  

Met de nieuwe commissieleden erbij vormden we een goed en gezellig team.  

Ondanks de late voorbereidingen en onzekerheden, waren er gelukkig nog ongeveer 80 enthousiaste 

deelnemers, want zonder deelnemers geen toernooi. Leuk om te zien dat er ook veel nieuwe leden zich 

volledig gaven voor het toernooi en zelfs iemand zijn vakantie verzette om mee te kunnen doen. Bedankt 

Tennisschool Utrecht voor het onder de aandacht brengen van ons toernooi tijdens de lessen.  

Het weer werkte goed mee waardoor we op zaterdagavond, traditioneel de BBQ avond, een goed gevuld 

terras hadden.  

Dankzij het goede weer en de prima planning, hebben we een mooi finaleweekend gespeeld terwijl er ook 

al jeugdcompetitie begon.  

Kortom een fantastische week. We kijken uit naar de clubkampioenschappen van 2022 en gaan ervan uit 

dat er minimaal twee keer zoveel leden meedoen, want wie wil zich nou geen clubkampioen kunnen 

noemen?  

 

Groeten, 

  

De clubkampioenschappen commissie  
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Retro Toernooi.  
Het retro toernooi (50+) is altijd op een donderdagmiddag in oktober en kon gelukkig dit jaar weer 

georganiseerd worden. Het was weer vertrouwd goed geregeld o.l.v. Esther Vader en werd goed bezocht.  

Sinterklaas 
In december zou Sinterklaas ons weer komen bezoeken maar dit moest ook geskipt worden. Volgend jaar 

komt de stoomboot zeker weer aan in Maarssen en bezoekt hij ons weer!! 

Nieuwe leden, Zomer en Winter Challenge  

In de zomer en in de winter is wederom meegedaan aan de acties “Zomer en Winter Challenge” van de 

KNLTB om zo nieuwe leden aan te trekken tot de tennisclub. Men kan gedurende een korte periode lid 

zijn om kennis te maken met de tennissport en/of de vereniging. Voor sporters van andere disciplines die 

dan hun winter- of zomerstop hebben is dit ook een manier om door te kunnen sporten. 

 

 

4.5 Beheer accommodatie 2021 
 

Beheer park en accommodatie 

Clubhuis 

Alle ramen, deuren en kozijnen en een deel van de buitenwanden zijn dit jaar door de vrijwilligers 

geschilderd. Ook is er veel schoonmaak en opruimwerk verricht.  

Toiletten zijn voorzien van nieuwe wc-rolhouders, handdoekhouders, zeeppompjes en prullenbakken. Het 

contract met CWS/Vendor is opgezegd. 

De pacht van de kantine is per 1 juli overgenomen door tennis café Baan 11 en de overeenkomst met 

Bavaria is ook vernieuwd. De grote koeling is vervangen door 2 koelkasten, waardoor het energieverbruik 

een stuk lager wordt en we hebben 2 parasols voor het terras in bruikleen gekregen. 

Het huidige toegangssysteem tot het park en het clubhuis moest wegens defecten dit jaar al worden 

vervangen incl. passen met een chip (rfid-systeem). Helaas moest wegens blikseminslag in het hekwerk 

hieraan herstelwerk worden uitgevoerd. 

Voor onze accommodatie is vorig seizoen door de groen Club een energiescan uitgevoerd. Een plan van 

aanpak voor de aanvullende duurzame maatregelen moet nog worden opgesteld met een voorlopige 

keuze van maatregelen. De intentie moet wel zijn om maatregelen met een terugverdientijd binnen 5 jaar 

in elk geval uit te voeren. 

Voor de aanpassing van kleedkamers, toiletten en bestuurskamer moet nog een duurzaam plan worden 

gemaakt en worden onderzocht op financiële haalbaarheid. 

Banen 

Zoals ieder jaar is er weer veel werk verzet om de banen in orde te houden. 

De banen zijn regelmatig schoongemaakt en geborsteld. Na de vorst zijn de banen weer gewalst, maar op 

oudejaarsdag hebben de tandwielen van de wals het begeven en is deze nu voor herstel naar de dealer. 

Bladruimen en onkruid wieden en de wilde bramen aan de buitenzijde in toom houden is een continue 

klus. Het gehele jaar zijn de bloemen en planten in de bloemperken en potten bijgehouden.  
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Er is veel extra werk door de vrijwilligers verzet, mede omdat de groundsman helaas beperkt beschikbaar 

was.  

De banen zullen binnen enkele jaren moeten worden gerenoveerd, waarbij qua investering ook moet 

worden gekeken naar het hekwerk, het tegelwerk en de waterafvoer (straatkolken en drainage). 

Hierbij moet ook worden onderzocht of wij als vereniging padelbanen aan willen leggen. 

De halsbandparkieten hebben dit jaar weer opnieuw schade veroorzaakt. Door de leverancier zijn 

definitieve beschermingskasten ontworpen en deze zijn dit najaar ook aangebracht op alle masten.  

Verzekering 

Het huidige pand is verzekerd Horecadesk/Verzekerd en Wel.  

In verband met de nodige aanpassingen zijn er offertes gevraagd bij Club Zeker en VLC & Partners 

(partner KNLTB). Een keuze moet nog worden gemaakt. 

Tenslotte willen wij alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet van afgelopen jaar. 

Met sportieve groet,  

Henny Lodder, Piet Verlaan 

Namens commissie baanbeheer 

 

Al onze activiteiten zijn en worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Zonder deze mensen 

kan dit allemaal niet plaatsvinden en zou iedereen de club toch minder leuk vinden. 
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5 Financieel jaarrekening 2021 en begroting 2022 
 

 

 

 
 

 

Balans per 31 december 2021 

 

Resultatenrekening over 2021 
(1 januari 2021 tot en met 31 december 2021) 

 

Begroting 2022 
 

 

 

19 januari 2022 
 

 

 

 

 
Maarssenbroek, 19  januari 2022 
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Maarssenbroek, 19 januari 2021 

 

 

Aan de leden van tennisvereniging ‘de Blauwe Reiger’ 

 

Vanwege de bepalingen in de Statuten brengt het Bestuur – ten behoeve van de Algemene 

Ledenvergadering van 8 februari 2022 – hierbij het financieel jaarverslag over het seizoen 2021 

uit en ook de begroting voor het seizoen 2022 

 

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 (a.i.) Penningmeester tot 31-8-21 

 

 

 

 

Stefan Verweij 
Penningmeester (a.i. m.i.v. 31-8-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorts wordt verwezen naar de bijlagen: 

 

 

 

Bijlagen:   A. Balans per 31 december 2021 

  B. Resultatenrekening over 2021 en Begroting 2022 

  C. Toelichting  

  D. Contributie 2022 
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 

Maarssenbroek 

Bijlage A 

 

 

      

BALANS  ACTIVA  2021 2020  

 Materiele vaste activa    

 21 Gebouwen   

 210 Banen investering 85.546,00 85.546,00  

 211 Afschrijving.banen -78.269,00 -74.866,00   

 215 Baanverlichting investeri 99.023,50 99.023,50  

 216 Afschrijv.baanverlichting -69.676,35 -66.023,50  

   36.624,15 43.680,00  

 22 Inventaris   

 220 Inventaris investeringen 98.990,50 98.990,50  

 221 Afschrijving inventaris -84.547,99 -78.191,34  

   14.442,51 20.799,16  

 Liquidie middelen    

 70 Bank   

 1100 Rabo NL78RABO0304673129 53.154,05 9.955,23  

 1105 Rabo NL46RABO3492267432 40.010,38 40.007,48  

 1120 ING NL07INGB0005264375 93,99 2.575,27  

 1000 Kas 0,00 0,00  

   93.258,42 52.537,98  

 Vorderingen    

 130 Debiteuren   

 1300 Debiteuren contr en teamg 229,62 1.702,50  

   229,62 1.702,50  

      

 Totaal 144.554,70 118.719,64  
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 

Maarssenbroek 

Bijlage A 

 

 

 

      

BALANS  PASSIVA  2021 2020  

 Eigen vermogen    

 50 Kapitaal   

 500 Eigen vermogen 19.917,41 23.266,61  

 502 Algemene reserve 2.504,46 -3.349,20  

   22.421,87 19.917,41  

      

 80 Hypothecaire geldleningen   

 800 Lening Energiefonds Utr. 36.124,19 40.316,94  

   36.124,19 40.316,94  

 Langlopende schulden    

 150 Crediteuren   

 1500 Crediteuren 394,64 0,00  

 1503 Crediteuren overig 6.470,00 2.286,29  

   6.864,64 2.286,29  

 Kortlopende schulden     

 179 Overige schulden en overl   

 700 Voorz.onderhoud opstal/ba 74.144,00 49.144,00  

 710 Voorz.onderhoud inboedel 5.000,00 5.000,00  

 1792 Vooruitbetaalde contributie 0,00 2.055,00  

   79.144,00 56.199,00  

      

 Totaal 144.554,70 118.719,64  
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 

Maarssenbroek 

Bijlage B 

 

          

 RESULTATENREKENING  Resultaat   Begroting   Resultaat   Begroting    

    2021 2021 2020 2022   

 BATEN         

 Opbrengsten        

 800 Contributies en donaties       

  8000 Contributies 70.896,00 60.640,00 61.201,00 72.000,00   

  8001 Contributies overloop 2.055,00 2.055,00 0,00    

  8005 Contributies actieleden 3.614,00 6.000,00 5.379,00 4.000,00   

  8015 Bedrijfstennis 1.460,00 1.000,00 820,00 1.000,00   

  8030 Competitiebijdrage 0,00 0,00 2.170,00    

    78.025,00 69.695,00 69.570,00 77.000,00   

          

 810 Reklame, sponsoring en ov       

  8100 Sponsoring 2.292,57 3.000,00 3.676,00 3.000,00   

  8110 Opbrengsten 0,00 0,00 1.633,50    

  8120 Opbrengsten verhuur 3.560,00 2.500,00 2.435,50 3.500,00    

  8121 Opbrengsten verhuur incid 1.165,00 0,00 401,00 500,00   

  8400 Inkomsten pacht kantine 2.525,00 4.100,00 1.365,50 5.000,00   

    9.542,57 9.600,00 9.511,50 12.000,00   

           

 830 Diverse baten en subsidie       

  8300 Diverse baten 1.915,80 200,00 168,02 200,00   

  8310 Subsidie gemeente SV 6.914,00 6.000,00 0,00 6.500,00   

  8320 Subisdie BOSA 0,00 0,00 11.898,96 0,00   

    8.829,80 6.200,00 12.066,98 6.700,00   

          

 Totaal 96.397,37 85.495,00 91.148,48 95.700,00    
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 

Maarssenbroek 

Bijlage B 

          

 RESULTATENREKENING  Resultaat   Begroting   Resultaat   Begroting    

    2021 2021 2020 2022   

 LASTEN         

 Kosten        

 402 Directe kosten sport       

  4020 Afdracht contributi KNLTB 8.835,39 8.000,00 7.363,16 8.000,00   

  4030 Kantinekosten 1.745,53 0,00 0,00 0,00   

    10.580,92 8.000,00 7.363,16 8.000,00   

          

 413 Kosten voor bestuur en se       

  4130 Overige bestuurs- en orga 0,00 500,00 0,00 0,00   

    0,00 500,00 0,00 0,00   

          

 420 Banenkosten       

  4200 Kosten groundsmannen 1.925,00 8.000,00 8.405,00 9.000,00   

  4210 Kosten onderhoud banen 19.552,62 16.000,00 17.619,81 15.000,00   

   Ontwikkelingkosten Padel    2.500,00   

    21.477,62 24.000,00 26.024,81 26.500,00   

          

 432 Huisvestingskosten       

  4320 Onderhoud gebouwen etc 3.740,69 4.000,00 2.614,06 4.000,00   

  4330 Onderhoud inventaris etc 198,57 1.500,00 1.543,99 1.500,00   

  4340 Energie en water 7.848,24 13.000,00 11.971,90 12.000,00   

  4350 Belastingen 2.504,78 2.500,00 1.978,72 2.005,00   

  4360 Verzekeringen 732,73 1.500,00 712,30 1.500,00   

    15.025,01 22.500,00 18.820,97 21.005,00   

          

 441 Afschrijvingen op materie       

  4410 Afschrijving banen 3.403,00 3.403,00 3.403,00 3.403,00   

  4420 Afschrijving inventaris 6.356,65 6.239,00 15.363,46 6.239,00   

  4430 Afschrijving verlichting 3.652,85 3.653,00 3.652,85 3.653,00   

  4440 Voorziening onderhoud 25.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00   

    38.412,50 23.295,00 32.419,31 33.295,00   

          

 450 Algemene kosten       

  4500 Algemene kosten 3.082,36 600,00 516,01 600,00   

  4510 Contributies en abonnemen 210,74 300,00 -17,36 250,00   

  4520 Kosten fin. administratie 1.173,33 800,00 857,38 1.200,00   

  4540 Publiciteitskosten 442,50 100,00 0,00 100,00   

  4550 Drukwerk en kantoorbenodi 143,74 400,00 240,25 300,00   

  4570 Telefoon + internet 848,13 1.200,00 981,48 800,00   

  4580 Kantoorautomatiseringskos 296,45 100,00 205,70 200,00   

  4590 Overige administratiekost 78,66 700,00 762,30 500,00   

    6.275,91 4.200,00 3.545,76 3.950,00   
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 

Maarssenbroek 

Bijlage B 

 

          

 RESULTATENREKENING  Resultaat   Begroting   Resultaat   Begroting    

    2021 2021 2020 2022   

 461 Rentelasten       

  4610 Bankkosten 340,39 400,00 326,40 350,00   

  4630 Rente etc Energiefonds Ut 721,87 800,00 799,99 800,00   

    1.062,26 1.200,00 1.126,39 1.150,00   

          

 500 Kosten tennis       

  5000 Kosten competitie -188,15 0,00 2.066,27 0,00   

  5010 Kosten OT 0,00 0,00 55,80 0,00   

  5020 Kosten clubkampioenschapp -170,65 0,00 489,55 0,00   

  5030 Kosten jeugdtennis 875,49 1.000,00 1.872,50 1.000,00   

  5100 Kosten bestuur 393,50 600,00 601,65 600,00   

  5200 Kosten recreatietoernooie 148,50 200,00 111,51 200,00   

  5300 Kosten kleding 0,00 0,00 0,00    

    1.058,69 1.800,00 5.197,28 1.800,00   

          

 999 Resultaat       

  9999 Resultaat 0,00 0,00 -3.349,20     

    0,00 0,00 -3.349,20 0,00   

          

 Totaal 93.892,91 85.495,00 91.148,48 95.700,00    

          

 JAARRESULTAAT 2.504,46 0,00 0,00 0,00    
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 

Maarssenbroek 

Bijlage C 

 

 

Financiële beleid 2021: 
 

De financiële situatie van de vereniging is ondanks de tijdelijke sluiting van het park en kantine 

positief afgesloten. Door de stijging van het aantal leden en het verhuren van de banen waren de 

inkomsten het afgelopen jaar ruim 11 % hoger dan begroot. Daarnaast wisten wij mede door de 

vele enthousiaste vrijwilligers de kosten te verlagen met 7 % ten opzichte van de begroting. Het 

was dan ook dit jaar sinds lange tijd weer mogelijk om een substantieel bedrag te doteren voor 

toekomstig onderhoud van onze banen en clubgebouw. Een goede stap voor de toekomst en het 

voortbestaan van onze vereniging. Om de vereniging gezond te houden is het verstandig om de 

komende jaren de contributie wel te gaan indexeren conform artikel 2.2.7 van het huishoudelijk 

reglement.  

 

Toelichting Financiële jaarrekening 2021 

● Balans 

o Afgelopen jaar zijn er geen grote investeringen gedaan welke over een langere 

periode worden afgeschreven. De bestaande afschrijvingen zijn gehandhaafd.  

o Door de positieve financiële ontwikkeling is de liquiditeitspositie met 77 % 

gestegen.  

o Het eigenvermogen is met 12,5 % gestegen.  

o Het openstaand debiteurensaldo is klein. Betreft een tweetal posten welke kort 

openstaan.  

o Het openstaand crediteurensaldo overige crediteuren betreft aanschaf van gravel 

en een aanslag gemeentelijke heffingen.  

o Door de positieve ontwikkelingen hebben wij € 25.000 kunnen doteren voor 

onderhoud banen en clubgebouw.  

 

● Resultatenrekening 

● Baten 

o Door een stijging van het aantal leden hebben wij ruim € 10.000 meer contributie 

binnen gekregen dan begroot. Daarnaast waren er ook meer inkomsten vanuit 

bedrijfstennis. 

o De reclame en sponsoring-opbrengsten waren door de Covid-19 situatie minder. 

Minder evenementen is gewoon minder inkomsten.  

o De inkomsten van het incidenteel verhuren van banen en introduce gelden waren 

zeer positief. 

o Door de Covid-19 situatie, het beëindigen van de pachtovereenkomst door Esther. 

En het aangaan van een aangepaste pachtovereenkomst met Marloes en Cindy 

waren deze inkomsten een stuk minder dan begroot. Het eerste half jaar zijn er 

dan ook bijna geen pachtinkomsten binnen gekomen. Er zijn duidelijke afspraken 

gemaakt in de nieuwe pachtovereenkomst over tijdelijk sluiten door 

overheidswegen.  

o Dit jaar hebben wij eindelijk weer eens subsidie mogen ontvangen van de 

gemeente Stichtse Vecht voor het onderhoud.  
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 

Maarssenbroek 

Bijlage C 

 

 

● Lasten 

o De opgevoerde kantinekosten betreft overname van inventaris van de vorige 

pachter. Deze hebben wij gelijk afgeschreven in het lopend boekjaar.  

o De groundsman heeft afgelopen door omstandigheden minder uren gemaakt dan 

voorgaande jaren. Er zijn dan ook meer werkzaamheden uitgevoerd door 

vrijwilligers. De loonkosten van de groundsman zijn via een IB47 doorgegeven aan 

de belastingdienst. Ook is er gebruik gemaakt van de vrijwilligers-vergoeding ten 

behoeve van het onderhoud.  

o In de kosten van onderhoud banen zijn ook de kosten voor het vervangen van de 

toegangscontrole/pashouder opgenomen a € 4.174. Deze kosten hebben wij gelijk 

afgeschreven in het lopend boekjaar.  

o De tijdelijke sluiting van het clubgebouw hebben we minder energie-kosten 

gemaakt dan andere jaren.  

o In de algemene kosten zijn een tweetal kosten opgenomen. Aanschaf printer te 

behoeve van het printen van de ledenpassen € 2.013 en Sturingsmodule voor de 

toegangscontrole € 1.089  

 

 

● Ledenaantallen  

      

  1-1-2022 1-1-2021 1-4-2020  

Minileden  3 3 2  

jeugdleden  76 58 45  

Studenten  10 8 7  

Senioren  264 241 220  

67+ leden  94 78 85  

Trainers  5 4 3  

Ereleden  3 3 3  

      

  455 395 365  
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TV. ‘de Blauwe Reiger’ 

Maarssenbroek 

Bijlage D 

 

 

 

Contributie: 
Tarieven: 2022  2021 

Senioren  € 200,00    € 200,00  

67+ Leden  € 170,00    € 170,00  

Studenten  € 160,00    € 160,00  

Jeugdlid ( 7-11 jaar)  €   50,00    €   50,00  

Jeugdlid ( 12-16 jaar)  €   60,00    €   60,00  

Mini's ( geen KNLTB lid)  €   15,00    €   15,00  

Competitie lid ( voor- of najaarscompetitie)  €   58,00    €   58,00  

Winterleden  €   58,00    €   58,00  

Bedrijfslidmaatschap  € 300,00    

Leslid   zomer of winter serie   € 50 

 

per 1 april 2022    

Introducee jeugd  ( max 8 maal per jr)  €     5,00    €     4,00  

Introducee senior ( max 8 maal per jr)  €   10,00    €     8,00  

Baanhuur niet leden per uur  €   22,00    €   20,00  
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6. Verslag kascontrolecommissie 
Op 3 februari 2022 heeft de kascommissie zijnde Dennis van Rijnsoever en Piet van Ede de financiën 

gecontroleerd bij de penningmeester  a.i. te weten Stefan Verweij. 

Het jaarverslag van de penningmeester met balans per 31 december 2021 en resultatenrekening over  

2021 van TV De Blauwe Reiger klopt met het grootboek en de aanwezige saldi. 

Er is naast het grootboek en bankafschriften  inzage verstrekt in inventarislijst, afschrijvingen, ledenlijst, 

debiteuren en crediteuren. Er zijn geen bijzonderheden/onregelmatigheden in de boeken aangetroffen. 

Hierbij verleende de kascommissie aan de penningmeester décharge voor het gevoerde financieel beleid 

2021. Op basis hiervan wordt u gevraagd het bestuur décharge te verlenen voor de jaarstukken en het 

gevoerde financiële beleid. Dit moet een besluit zijn van de Algemene Ledenvergadering. 

 

7. Vaststellen begroting 2022 en contributie 
Voorstel is om de contributies niet conform het Huishoudelijk Reglement te indexeren en ongewijzigd te 

laten. Dit in verband met beperkte speelrechten door COVOID-19 in 2021. Indexatie staat voor volgende 

periode op de agenda.  Indien er geen relevante bezwaren zijn zal de begroting 2022 en contributie 

conform ons voorstel worden vastgesteld.  

8. Bestuursverkiezing 

 
Huidig (a.i.) bestuur na laatste ALV augustus 2021: 

Voorzitter: Coy de Voest  

Secretaris: Diana van Denderen 

Penningmeester: Stefan Verweij (voorheen Piet Verlaan) 

Tennis: Gilbert Verweij  

Beheer: (vacant, voorheen Hennie Lodder) 

Oriënterend bestuurder 1: Eduard Rijken Rapp 

Oriënterend bestuurder 2: Christian Groeneweg 

 

Door het huidige (a.i.) bestuur worden de nieuwe bestuursleden in de volgende functies ter benoeming 

voorgedragen, te weten: 

 

 

Nieuw voor te dragen bestuur tijdens ALV op 8 februari 2022: 

Duovoorzitterschap: Eduard Rijken Rapp & Christian Groeneweg 

Secretaris: Conrad Schreuders 

Penningmeester: Stefan Verweij   

Bestuurslid Tenniszaken: Gilbert Verweij  

 Totaal: 5 personen 

 

 

 

 

 

 

 



 Agenda en jaarverslag 2021 voor de ALV van februari 2022 

19 januari 2022 
21 

 

Aftredend en vervolg: 

Coy de Voest treedt af als voorzitter en Diana van Denderen treed af als secretaris.  

Eduard Rijken Rapp, Christian Groeneweg en Conrad Schreuders hebben zichzelf aangeboden als nieuwe 

bestuursleden en dienen zichzelf verkiesbaar te stellen ter goedkeuring bij de ALV. Middels een nieuwe 

formatievorm van het aankomend bestuur, zullen Eduard Rijken Rapp en Christian Groeneweg een 

Duovoorzitterschap willen innemen. Waarbij de werkzaamheden als voorzitter aangevuld zullen worden 

met additionele activiteiten die bijdragen aan de toekomst van de vereniging. Activiteiten die op een later 

moment geïnitieerd/verdeeld worden binnen het bestuur en gedeeld kunnen worden met de leden van 

de vereniging. Conrad Schreuders zal voorgedragen worden als opvolger van Diana in de rol van 

Secretaris. Stefan Verweij (respectievelijk a.i. Penningmeester) en Gilbert Verweij (respectievelijk a.i. 

bestuurslid Tenniszaken) stellen zich herkiesbaar in eveneens dezelfde rollen, te weten: Penningmeester 

en Bestuurslid Tenniszaken. Het nieuwe bestuur geeft vertrouwen en biedt hiermee een solide én 

toekomstbestendig karakter, waarin optimalisatie en motivatie van het bestuur geborgd zijn.  

 

 

9. Vrijwilligers, vacante functies commissies, Beleidsplan 2022-

2025, organisatiestructuur, Padel, 

ledentevredenheidsenquête en vacaturelijst  
 

Beleidsplan 2022- 2025:   

Het bestuur zal een nieuw strategisch verenigingsplan opstellen voor de periode 2022 t/m 2025. In 

overleg met de KNLTB zullen de volgende stappen genomen worden:  

1. Projectgroep beleidsplan 2022-2025 formeren 

2. Basis ledentevredenheidsenquête opnemen  

3. Feedback en inventarisatie onder overige stakeholders verzamelen 

4. Concept Beleidsplan 2022-2025 wordt door de ‘projectgroep’ gepresenteerd aan bestuur 

5. Beleidsplan 2022-2025 wordt gepresenteerd aan leden  

  

Organisatiestructuur 2022:  

Het bestuur zal de huidige commissie-indeling en overlegstructuur willen aanpassen, ten aanzien van een 

meer toekomstbestendige en transparante organisatie. Een herziene visie op de huidige commissies met 

aanvullingen die bijdragen aan de optimalisatie van onze toekomst met de vereniging.  

 

Padel: 

Ten behoeve van het onderzoek naar Padel, neemt het nieuwe bestuur de volgende stappen:  

1. Inventarisatie draagvlak onder leden 

2. Projectgroep Padel formeren  

3. Opdrachtformulering ‘exploitatiemogelijkheden’  

4. Padel exploitatie mogelijkheden presenteren aan bestuur & leden 

5. Conclusie padel exploitatie n.a.v. resultaten  

 
Ledentevredenheidsonderzoek:       

Ten behoeve van een nieuwe start en het inventariseren van wensen en noodzaak binnen de vereniging, 

is het belangrijk om inzicht te krijgen, op ‘hoe’ de leden over verschillende componenten van onze 

vereniging denken. De resultaten van dit onderzoek worden volledig anoniem verwerkt in een rapportage 

met de uitkomsten van de meting. Middels een analyse zullen de leden hiervan inzicht ontvangen op een 

later moment. De resultaten worden uitsluitend gebruikt om de organisatie en de toekomst van onze 

vereniging zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van de leden. Een uitgebreide 

rapportage/analyse zal later gepresenteerd worden.   
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Wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement: 

Als gevolg van de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) vanwege de aanvang verplichting per 

juli 2021, én een nieuw te formeren organisatie- en overlegstructuur, dient het bestuur een wijziging op 

te nemen in de statuten en het huishoudelijk reglement. Deze aanpassing dient ter vastlegging van de 

gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement voorgelegd te worden bij de KNLTB, de leden van de 

vereniging en notaris. Zodra de leden hebben ingestemd met de plannen, zullen de statuten door de 

notaris worden verwerkt. Het nieuwe bestuur heeft de mogelijkheid om de aanpassingen op statutair- en 

reglementair vlak voor te dragen binnen de termijn van 4 maanden na formatie. 

 

Vrijwilligers: 

Al onze activiteiten maar ook het klein en groot onderhoud van park en clubhuis zijn en worden 

georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Zonder deze mensen kan dit allemaal niet plaatsvinden en 

zou iedereen de club toch minder leuk vinden. Want een club zonder evenementen of competitie en 

zonder beheer en onderhoud eigendommen is  geen vereniging en heeft geen levensverwachting. Dan 

rest er slechts commerciële baanhuur om een potje te gaan tennissen. We zien echter de afgelopen jaren 

een trend dat de uitvoering op steeds minder schouders terecht komt.  

 

Positief is echter dat we dit jaar mede door de inspanning van onze nieuwe bestuursleden weer een 

aantal nieuwe gezichten hebben mogen verwelkomen die de  schouders eronder willen zetten. Gewoon 

omdat het ook gezellig/sociaal is om samen dingen te doen.  

Het blijft echter belangrijk dat we er op hameren dat vrijwilligers krijgen noodzakelijk is en een continu 

proces! We verwachten niet van je dat je er elke week bent, maar elk handje is meegenomen. Zo zijn er 

denkers, doeners, kartrekkers en aanhakers. Denk dus niet dat je geen bijdrage kunt leveren. 

Daarom, heel graag! Meld je aan als vrijwilliger 

 

We zijn dus nog steeds op zoek naar versterkingen bij verschillende commissies. 

Wij zijn op zoek naar mensen die een of meerdere taken zouden willen vervullen. Welke taken in welke 

commissies exact zal binnenkort opnieuw aan jullie worden gepresenteerd. Tot die tijd, heb je interesse 

meld je dan aan bij:  bestuur@blauwereiger.nl    

Meer informatie kun je vragen bij de betreffende bestuursleden 
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10. Agenda Activiteiten 2022 
 

Verwachtingen Kalender in 2022: 

(alles mede afhankelijk van de Corona maatregelen) 

 

 

 

● KNLTB Voorjaarscompetitie/start begin april/ 

captainsavond eind maart 

 

● Open Toernooi TV de Blauwe Reiger 1e week juli 

 

● Kids World Tour jeugdcompetitie april/mei 

 

● Clubkampioenschappen / 1e week september 

 

● Tenniskamp  (eind augustus) 

 

● KNLTB Najaar competitie (start 2e week september 

 

● Retro Toernooi donderdag in oktober. 

 

 

 

Bovenstaande activiteiten zijn voorlopig en onder voorbehoud gezien op dit moment nog steeds niet 

duidelijk is wanneer activiteiten weer tot de mogelijkheid zullen behoren. De agenda is op dit moment 

nog in ontwikkeling samen met Tennisschool Utrecht. 

 

Wij zullen de agenda daarom zodra meer bekend is updaten en met jullie delen. Bovenstaande 

activiteiten worden weer aangevuld  vanuit Tennisschool Utrecht met o.a. maandelijkse heren en 

damesdubbel toernooien in korte vorm voor senioren, uitwisselingen en tennisactiviteiten voor onze 

groeiende groep jeugd. Ook daarvan informeren wij jullie nader zodra het weer kan. 

 

Elke dinsdagavond en donderdagochtend toss. (Mits er geen toernooi is, dan gaat dit NIET door) 

 

Naast deze activiteiten organiseren we spontane activiteiten. Houd daarom de facebook- en Instagram-

pagina in de gaten, kijk in de vitrinekast buiten tegen de muur van het clubhuis of check de website. 
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11. Rondvraag en sluiting  

 
Als de banen niet bespeelbaar zijn geven wij het zo veel mogelijk aan met het stoplicht en ook met de 

Club App bij reserveringen. Tennislessen gaan voor. 


