
Notulen ALV 28 januari 2019 

Aanwezig: Huub Wijfjes, Eric Mekel, Janine Douwes, Dennis Meijer, Thony Mul, Kees Kuijt, Bart 
Buijze, Jeroen Meijer, Han Mul, Rob Bol, Martijn Kruisman, Frank Dijkstra, Jan van Erp, Richard Knol, 
Robert Hummel, Theo Borgmeester, Martin Hammenga, Rik Cremer, Martin Arends, Ferry Woldring, 
Popko de Jonge, Liesbeth Welling, Beatrijs Schreurs, Frits Leverman, Petra Boersma, Bart Dreijer, 
Janna Balsters, Emmy Maks, Jojanneke van  Schie 

Afwezig met kennisgeving: Bart Jager, Leo den Hamer, Rene Bezuijen 

1. Opening, Huub opent de vergadering om 20.04 uur, welkom aan iedereen. Standaard agenda 
met toevoeging van Padel. Agenda wordt vastgesteld. 

2. Ingekomen stukken, vergunning aanleg nieuwe baan is verleend. 
3. Stand van zaken nieuwe baan etc. Dit is een hele operatie, in november is alles in detail 

besproken. Eric Mekel neemt het woord. 
De vergunning voor de nieuwe baan is verleend, de 2e vergunning voor de overige 
werkzaamheden is ook aangevraagd, verplaatsing container etc en kids arena en oefen muur. 
Er is 1 verandering in het oorspronkelijke plan; oefenmuur niet op baan 9 maar achter baan 9 
en 10, aan de kant van baan 11 en 12. Afgelopen donderdag zou Antea beginnen, ze zijn nog 
niet begonnen, maar dit zal snel gebeuren. Alle werkzaamheden zullen wel voor enige 
overlast zorgen, de planning is dat op de 1 april baan klaar is. Vragen hierover? Frank 
Dijkstra: naam voor de nieuwe baan? Nog geen beslissing genomen, suggesties zijn welkom. 
Jeroen Meijer, wordt het een dubbele muur? Eric: nee er is geen ruimte voor een dubbele 
muur. 

4. Notulen vorige ALV januari: geen opmerkingen, worden vastgesteld 
5. Notulen extra ALV november 2018: geen opmerkingen 
6. Jaarverslagen:  

Parkwerkzaamheden: parkcommissie niet als commissie in functie, werkzaamheden worden 
wel uitgevoerd, aanhaking naar bestuur via voorzitter en penningmeester, verslag 
vastgesteld 
RC: geen opmerkingen, wordt vastgesteld 
TC: Thony heeft een opmerking; er missen 2 namen Jan van Erp en Jan Henk Scholten deze 
moeten worden toegevoegd bij organisatie Yspeert. Verslag wordt vastgesteld. 
JC: Jojanneke van Schie: suggestie bij de trainers neergelegd of 2x trainen ook mogelijk is. Zij 
hebben bericht gehad dat dit alleen kon bij een complete groep. Dennis: dit is bij mij 
onbekend. Dennis zal dit opnemen. Verslag wordt vastgesteld. 
SC: geen opmerkingen, verslag wordt vastgesteld. 

7. Financieel verslag en begroting 2019 en meerjarenbegroting. 
Eric Mekel geeft een korte toelichting: jaarrekening 2018, balans: banen 1 t/m 3 niet op de 
balans omdat we hebben gespaard en deels subsidie. Per saldo was er niiets meer te 
activeren. Totaal 117k, ongeveer 60k van de gemeente. 
Goede spaarrekening, nodig voor de investeringsplannen, financieel goed jaar. 
Bij baten en lasten saldo van € 36, de rest is in de voorziening gedaan i.v.m. investeringen 
anders positief resultaat van € 18.000. Ledenaantal is toegenomen van 733 naar 758. Yspeert 
toernooi positief. Rente opbrengsten erg laag. Nieuwe scoreborden staan bij 
parkonderhoudskosten. Frank Dijkstra, afkorting MKMT? Maak kennis met tennis, jonge 
kinderen. 
Kascommissie: Frits Leverman en Marcel Braam: m.n. gekeken naar in en uitgaande 
kasstromen. Geen afwijkingen. Saldi op rekeningen, geen afwerkingen. Kas klopt. 



Penningmeester wordt decharge verleend. Verkiezing kascie: Marcel stopt, oproep van Frits, 
Frank Dijkstra biedt zich aan. Frank Dijkstra is volgend jaar samen met Frits Leverman kascie. 

8. Begroting 2019 en meerjaren: Eric Mekel: investeringen in het park niet 1 op 1 in de lasten te 
zien. Daarom overzicht op de laaste pagina van de begroting. Ongeveer 165k, hopelijk 24k 
subsidie, restant 45k gespaard, nog 97k nodig. Hiervoor moeten financiële middelen komen 
en we stellen voor hier voor 55k een lening voor af te sluiten. Dit wordt een hypothecaire 
lening, is dit akkoord? Bart Buijze: Wat is de waarde van het clubgebouw, EM volgens de 
gemeente 300k. We houden rekening met een eventuele afname van het ledenaantal. 
Bestuurskosten hoger door een correctie van 2017. Martijn Kruisman: is de schuldbekentenis 
voor nu? Ja. Subsidie tennisles gaat naar 0?Richard Knol EM Klopt, dit vloeit voort uit de 
afspraken met Smashing. Richard: is er al meer bekend voor de subsidie? Eric: we hebben 
ook een aanvraag ingediend bij het rijk bij de nieuwe regeling van de overheid. Janna: 
vereniging deed mee met de Rabobank actie. Eric, dit heeft 466 opgeleverd. Begroting wordt 
vastgesteld met dank aan de penningmeester. 
 
Verder geen vragen over de begroting 2019, de ALV gaat akkoord met begroting  2019, het 
afsluiten van de lening en verstrekken van recht op hypotheek. 
 
Meerjarenbegroting: overzicht voor de komende jaren, t/m 2030, gaat goed met de 
vereniging. 
 
Janine Douwes verzoekt de overige bestuursleden om de zaal kort te verlaten en vraagt de 
ALV toestemming voor het benoemen van Huub Wijfjes en Eric Mekel tot Lid van Verdienste/ 

Eric Mekel en Huub Wijfjes worden beide door de ALV benoemd tot Lid van Verdienste, 
voordracht. 

9. Bestuurssamenstelling: 4 vacatures: 
RC: kandidaat Richard Knol, geen bezwaar, welkom Richard 
JC: kandidaat Martijn Kruisman, geen bezwaar, welkom Martijn. 
SC: kandidaat Robert Hummel, geen bezwaar, welkom Robert 
Voorzitter: geen kandidaat. Nu 10 jaar gedaan, tijd voor een nieuwe voorzitter.   

10. Presentatie Padel, wordt steeds populairder. Bart Buijze en Jojanneke van Schie. Bart en 
Jojanneke willen met groepen naar Groningen, aanmelden via formulier of mail. KNLTB 
omarmt de Padel sport aangezien het steeds populairder wordt. Investering is ongeveer 50k. 
Zij geven een uitleg over de sport en willen kijken of er draagvlak voor is binnen de 
vereniging. 

11. Rondvraag: Silke Bronts: Is het mogelijk om tussen de tennishal en het clubhuis verlichting 
aan te leggen? Is erg donker. EM: Gaan we even over nadenken. Richard Knol, nu de 
fietsenstalling weg is, waar moeten nu de fietsen staan? EM. Fiets no op de oude plek, alleen 
is er geen rek. Misschien vermelden in de nieuwsbrief. 

12. Sluiting vergadering om 21.14 uur. 

 


