
Notulen ALV 15 februari 2023

Opening: 20:11

1. Opening en mededelingen
welkomstwoord door Christian en Eduard met een speciaal welkom voor onze aanwezige ereleden.

De volgende afmeldingen zijn binnengekomen: Lynnette, Kim Versteeg, Roy Kramer, Ton en Elly 
van der Mooren, Sietske Lodder.

2. Ingekomen stukken ALV 2023
Contributieverhoging
Frank Kazius heeft bezwaar tegen de contributieverhoging ingestuurd en licht zijn bezwaar toe: er 
zijn ten eerste een hele hoop vrijwilligers die wekelijks aan de gang zijn, onbetaald, waarom moet 
de penningmeester dan wel betaald worden? Wijziging statuten moeten in ALV voorgelegd worden. 
Bestuur mag voorstel van contributie doen, maar is niet voorgelegd aan de ALV. Bestuur volgt niet 
de statuten.

Toelichting penningmeester: in huishoudelijk regelement 2.2.7 staat dat het bestuur de contributie 
kan aanpassen. In statuten 3F staat dat vaststelling contributie moet worden voorgelegd aan de 
leden. Dit is ook gebeurd in de ALV van 8 feb 2022. 

Stefan: de ALV mag vanavond besluiten of deze contributieverhoging doorgaat. Wat betreft de 
kosten gaat het hier om incassokosten: tijdens ALV 2001 is afgesproken dat de contributie verhoogd
wordt met 7 euro, leden met automatische incasso hoeven dit bedrag echter niet te betalen.

Elly: dit hoeft niet in de statuten te staan, het staat namelijk wel in het huishoudelijk regelement. 
Stefan geeft voor de volledigheid nog aan dat de penningmeester niet betaald krijgt. 

Wijziging ledenadministratie per 1 maart:
Ank Verweij stopt, Toos Mimpen neemt de taak van ledenadministrateur over.

Aanmelding bestuur:
Kim Versteeg heeft interesse om in het bestuur deel te nemen.

3. Jaarverslag
Er is veel werk verzet. 
De dinsdagavond en donderdagochtend toss worden nadrukkelijk benoemd. Ook dank aan Martin 
en Hans voor de donderdagochtend en Elly voor de dinsdagavond..

Hennie geeft aan dat het puntje personeel niet klopt, omdat wij geen personeel hebben.
Eduard geeft aan dat mochten er vragen over het beleidsplan zijn, deze naar ons te mailen, daar 
kunnen we van leren. 
Het beleidsplan staat nu op de website. Ook is er een werkgroep beleid opgestart, die erg 
enthousiast was en veel creativiteit in het plan heeft ingebracht.
In grote lijnen staat in het beleidsplan de koers voor de komende 3 jaren, maar het is geen statisch 
document.

Gilbert geeft aan dat we dit jaar veel jeugdteams hadden en dat het heel lang geleden is dat we een 
competitieteam voor 14-17 hadden. Aankomend jaar hebben we echter twee van dit soort teams. We
hebben nu negen jeugdteams in totaal. 



Zonder de Tennisschool Utrecht was dit niet mogelijk geweest. 

Cind vraagt hoeveel de ledengroei gestegen is vorig jaar.
Eduard: er is een peiling gedaan eind december 477 leden, begin dit jaar waren er 430 leden. Netto 
is dit dus geen groer, maar gedurende het jaar is het ledenaantal wel gestegen. 
Cindy: is het aantal leden dat dit jaar erbij is gekomen, net zoveel als er afgegaan zijn? 
Stefan geeft aan hier op terug te komen.

Christian geeft aan dat we moeten voorsorteren op stijgende kosten. Dat heeft effect op de 
begroting, hier komen we later op terug.

4. Financieel jaarverslag - Stefan
De verzekering wordt opgehoogd na taxatie pand. 
We hebben een verhoging van de WOZ ontvangen. Hier is bezwaar tegen aangetekend, maar tot op 
heden geen reactie op ontvangen. Alle verenigingen hebben hier mee te maken. 

De afdracht was wat hoger door ledengroei. Ook is het eigen vermogen gestegen, met als resultaat 
€30.000.
De kascontrolecommissie heeft akkoord gegeven voor het financieel jaarverslag. 

De ALV wordt gevraagd het jaarverslag goed te keuren: dit wordt anoniem goedgekeurd.

5. Bestuursinvulling
Aftreden Gilbert na meer dan 4 jaar tenniszaken. 
Aftreden Stefan na anderhalf jaar penningmeester.
Aftreden Christian als duovoorzitter. Christian blijft wel actief binnen de sponsorcommissie.

Eduard bedankt de bestuursleden voor hun inspanning.

Aanmelding bestuur functie penningmeester:
Kim Versteeg, nu 3 jaar lid, heeft zich kandidaat gesteld voor de functie van penningmeester.

De ALV wordt gevraagd hiermee in te stemmen: de ALV stemt unaniem in.

De functie tennis, met focus op jeugd, en de functie beheer zijn nog vacant. Neem bij interesse aub 
contact op met ons via mail of telefoon.

PAUZE

6. Beleidsplan 2023 – 2025

Het beleidspland is nu te vinden op onze website.

Korte behandeling:
Per commissie hebben we gekeken naar: waar loop je tegenaan, wat heb je van ons nodig en waar 
willen we heen.



Een van de besproken punten is padel. Nu is dat nog een lopend onderzoek. Op meerdere plaatsen 
zijn er bezoeken gebracht bij verschillende padelbanen.
Er is onderzoek verricht naar de haalbaarheid van padel op het park, maar ook in contact met de 
gemeente. De gemeente is namelijk hard nodig voor een vergunning.

Piet Verlaan: De KNLTB heeft nieuwe regels opgesteld, waarbij de afstand tot behuizing 100 meter 
dient te zijn. Dat wordt voor ons moeilijk zonder geluidsvoorzieningen. 
In Loenen mogen padelbanen komen, maar die liggen dan ook midden in het weiland.

Toos: Mimpen: Is de haalbaarheid van padel onderzocht? Ook gezien de banen bij Hal020.
Eduard: We hebben dat onderzocht, en de gemeente heeft hier ook een expert voor aangenomen 
waar we gebruik van kunnen maken.

Fons: Kunnen we cijfers krijgen over de kosten en verwachte opbrengsten?
Eduard: dit is nu nog lopend onderzoek, ook met de nieuwe richtlijnen.
Piet Verlaan: er is nu nog teveel onzekerheid, daarom kunnen er nog geen cijfers naar buiten 
gebracht worden.

Ank: is de buurt meegenomen met het idee van padel?
Eduard: Er is nog niet geflyerd, maar het is wel deel van het plan om dit mee te nemen in 
vervolgstappen.

Eduard dankt de leden van de beleidsplan werkgroep, met speciaal dank aan Guido Bik voor het 
begeleiden van het plan. 

Zijn er suggesties en aanvullingen: laat het ons weten!

Fons: wanneer gaan we aan de slag met de punten genoemd in het verslag?
Christian: vanaf dit jaar is het plan actief, ook zijn er budgetten voor de commissies. Het bestuur 
blijft echter wel eindverantwoordelijk. 
Stefan: in de begroting zijn voor de verschillende commissies budgetten begroot. 

6. Activiteitenkalender
De kalender voor het komende jaar wordt gepresenteerd. 
Speciale dank voor de activiteitencommissie onder leiding van Erika en de commissie Welkom 
onder leiding van Guido en Menno.

7. Ledentevredenheidonderzoek
Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met KNLTB.
Voor ons is het belangrijk om te weten hoe leden onze vereniging bekijken en hoe wij het doen ten 
opzichte van andere verenigingen. Op den duur is het dan ook mogelijk om trends te ontdekken. 

8. Begroting 2023
De begroting van 2023 wordt door Stefan gepresenteerd.
In de begroting is rekening gehouden met ledengroei en contributie verhoging.

Het budget voor de jeugd is verhoogd om daar de ontwikkelingen voort te zetten. 
Ook is er budget vrijgemaakt voor de commissie welkom en de activiteitencommissie.

Fons: was is het budget van beheer?



Stefan: dat is €29.500, met daarnaasr €2.500 voor kosten padel. Er is €17.000 nodig voor 
beheerkosten. Daarnaast zijn ook de lasten voor de groundsman wat verhoogd. 
Er is €30.000 gereserveerd, het is belangrijk meer te doteren voor groot onderhoud in de toekomst. 

Fons: denkt het bestuur aan innoveren of onderhoud van de banen?
Stefan: banen hebben altijd onderhoud nodig, maar ook de accommodatie moet aangepakt worden 
willen we energieneutraal worden. Voor groot onderhoud blijft doteren nodig. 

Martin: hoeveel zou het kosten om banen te renoveren?
Stefan: waarschijnlijk rond de €25.000 per kooi. Maar ook reserveren we bedragen voor renoveren 
van sanitair en accomodatie.

Er zijn nu nog geen plannen voor aanpakken sanitair, maar er zal wel een plan gemaakt moeten 
worden.

Hennie: drie jaar geleden is er een plan gemaakt, maar door corona is dit helaas verwaterd. 

Contributie 2023:
Het voorstel is om de contributie te verhogen met gemiddeld 5%.

De contributie voor studenten is juist lager geworden. Stefan licht dit toe: omliggende verenigingen 
hadden veel lagere contributies voor studenten, daarom hebben wij dit ook verlaagd om wat meer 
studenten naar ons toe te trekken. 

Frank Kazius: waarom is er geen verlaging voor senioren?
Stefan: bij andere verenigingen worden er bardiensten gedraaid, maar wij hebben geen 
barinkomsten. Met pachters zijn de kosten hoger, daarmee liggen we niet hoger dan andere 
gelijksoortige verenigingen. 

Frank Kazius: een gezinslidmaatschap kan wel ingevoerd worden. 
Stefan geeft aan dat dit waard is om te onderzoeken.

Suzan: vanaf 17 jaar ben je senior en ga je dus opeens veel meer betalen. Dat schrikt jongeren 
wellicht af.
Stefan: de periode van 17 tot 23 jaar zien wij als student, dit is inderdaad niet helemaal duidelijk op 
de website aangegeven. Dat gaan we aanpassen. 

Hans: wat is de groei in ledenaantal procentueel? En hoe gaan we dat bereiken?
Eduard: over de hele periode willen we een groei van 15%.

Daarnaast voeren we ook clinics uit en er zullen meerdere clinics volgen. Gemiddeld krijgen we 5 
leden per clinic. 

De ALV wordt gevraagd de begroting goed te keuren. 2 stemmen niet akkoord, de overige leden 
gaan wel akkoord. 

9. Vrijwilligers
Het aantrekken van nieuwe leden willen we deels realizeren met meer vrijwilligers.



Bij deze een oproep om je op te geven als vrijwilliger, o.a. voor commissie PR.

Jeugdcommissie: focus op jeugd, hiervoor zoeken we ook nog vrijwilligers.
Sponsoring: Christian en wellicht andere vrijwilligers. 
Fons vindt 5000 euro laag, maar sponsoring is lastig.

Toernooien: Tim Janssen heeft aangegeven te stoppen hiermee dus ook hier zoeken we nieuwe 
vrijwilligers, 

Beheer: onze grote dank voor commissie baanbeheer voor al het werk. Applaus voor baanbeheer. 

Een extra dank voor Niek Rensen, wie nar 30 jaar lid geweest te zijn lid af is geworden. Dank voor 
al zijn werk. 

Op 7 maart is de eerste welkomstavond van dit jaar.
Guido: dit jaar willen we focussen op werving nieuwe leden. Vorig jaar waren we vooral bezig met 
informeren en behoud. We zijn nu met z’n tweeën, maar hulp is welkom.

Geert: er was een vrijwilligerslijst, wordt daar iets mee gedaan?
Eduard: daar zijn we mee bezig, iedereen op die lijst is benaderd, maar als er mensen zijn die niet 
een gesprek hebben gehad laat dit ons dan vooral weten.

Piet v Ede: mensen willen wel iets doen, maar ook aangestuurd worden.
Eduard: wellicht is het een idee om een database met vrijwilligers aan te leggen, die vervolgens 
benaderd kan worden als er werkzaamheden zijn. Excuses als mensen niet benaderd zijn, maar die 
zijn er naar ons idee niet. 

Piet Verlaan: er is geen nieuwe kascommissie benoemd
Stefan: Dennis van Rijnsoever en Piet van Eede willen hiermee door. ALV is akkoord.

Ank: dient bargeschillencommissie nog voorgesteld te worden?
Stefan: nee, dat is niet nodig.

Hans: Er is een vrijwilligersbijdrage geweest, maar is dat geen foute formulering? Wellicht moet 
hier een andere term voor gebruikt worden.
Stefan: deze formulering is fiscaal nodig, als er vrijwilligersvergoeding wordt gegeven. Dat dient 
dan ook in het jaarverslag te staan. 

Ank: Graag wil ik het bestuur bedanken voor afgelopen jaar, en succes komend jaar.

Eduard dankt Ank voor al het werk als ledenadministrateur en geeft bloemen.
Eduard dankt Gilbert, Stefan en Christian voor hun werk en geeft bloemen.

Toos: We hebben een AED hangen, daar is ook les over geweest. Zijn er mensen die hem kunnen 
bedienen?
Diane: Commissieleden van Open Toernooi en baan 11 hebben een training gehad. Voor baan 11 is 
de certificering komende week. Afgesproken is dat pachters BHV hebben. 
Eduard: wellicht melden op de website wie BHV zijn?

Diane: we hebben een lid op de ambulance die de training wellicht wil geven. 

Sluiting vergadering om 22:20


