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01. Opening 

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom op de ALV. 

Het bestuur heeft afmeldingen ontvangen van de volgende leden: Aad Bogers, Gerard Damink, Wil 

en Kees van Geel, Anja Huzen, Marieke Nijland, Leon Scholten en Marieke Thiele. 

Een bijzonder welkom aan het aanwezige erelid van de club: Arie Westerik. 

 

De voorzitter heeft de agenda van de ALV verwerkt in een PowerPointpresentatie. 

 

02. Notulen ALV 5 februari 2013 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. Met dank aan de secretaris. 

 

03. Verenigingsjaarverslag met deelverslagen 

Aan de hand van de PowerPointpresentatie belicht de voorzitter een aantal zaken uit het 

verenigingsjaarverslag. Het jaar kende een koude seizoenstart, waardoor de eerste open dag 

nauwelijks bezoekers trok. Onze trainer Arjan van der Zande heeft aangegeven te stoppen. Voor 

hem hebben we Martine Dijkman (top 30 speelster) als vervangster gevonden. Het aantal 

competitieteams is lager dan vorig jaar en de activiteiten trokken minder bezoekers dan in 2013. 

Een direct gevolg van bovenstaande is de dalende kantine opbrengst. Hoewel er wel een toename 

is van het aantal sponsoren verwacht Jeanny dat met het afnemen van de 

activiteiten/competitieteams ook het aantal sponsoren zal afnemen. 



 

De voorzitter nodigt de aanwezigen uit mee te denken over hoe we activiteiten drukker bezocht 

kunnen krijgen.  

 

Arie: vraagt zich af waarom er geen Rijssen-Holtens kampioenschappen meer worden gehouden.  

De WRC geeft aan dat deze beslissing in 2010 is genomen. De reden hiervan was de geringe (9) 

deelname uit Holten. Op dit moment is de WRC weer in gesprek om het toernooi – in een verkorte 

versie – nieuw leven in te blazen. De WRC is ook in gesprek over een dergelijke opzet met TC 

Bathmen.  

 

Kaj: merkt op dat onze leden niet dol zijn op wedstrijden spelen. Hoe krijgen we onze leden weer 

aan het wedstrijd spelen?  

 

Jan S: merkt op dat het verenigingsjaarverslag een negatief beeld geeft. Het bestuur heeft het hoge 

ambitieniveau van de vorige voorzitter doorgezet. Hij adviseert het bestuur het 

verwachtingspatroon bij te stellen. Vorm een reëel beeld van de club en leg je oor te luister bij de 

leden (wat willen zij). 

  

Arie: geeft aan dat het land momenteel in een crisis verkeert, dus wellicht is het beter om de 

doelstelling bij te stellen. Hij raadt aan een pas op de plaats te maken en investeringen op een 

laag pitje te zetten. De vereniging telt veel slapende leden, als die door een contributie afhaken 

moeten we de contributie met meer dan € 10 verhogen. Hij adviseert het bestuur haar 

doelstellingen bij te stellen. 

 

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV). De gemeente is een pilot gestart en de TCH neemt 

deel aan deze pilot. Het is de bedoeling is dat er naast de kernactiviteit ook aandacht is voor 

andere activiteiten. In 2015 ontvangen verenigingen o.a. geen jeugdsubsidie meer, maar wordt er 

een subsidie verleend aan verenigingen die zich maatschappelijk verantwoord profileren.  

 

Van de deelverslagen.  

Jeugd: heeft deelgenomen aan de Koningsspelen. Alle kinderen van alle basisscholen zijn op de 

verschillende sportvelden geweest.  

 

WRC: is het afgelopen jaar erg druk geweest om de activiteiten goed bezet te krijgen.  

 

PR: druk bezig om activiteiten onder de aandacht te brengen a.d.h.v. prachtige posters. Er is een 

slag gemaakt met de website en het e-mailverkeer. Afgelopen jaren is de laatste 1x Stuiten 

gepubliceerd. Nieuwsberichten komen nu via de digitale weg. Sponsoring in alle vormen (geld, 

natura, kleding competitieteam, Woody’s).  

 

Parkcommissie: veel verbeteringen: kinderhoek, rolgordijnen kantine, bloembakken en nieuwe 

lichtinstallatie. 

 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de deelverslagen. 

 

  



 

04. Rekening en verantwoording 2013 

Voor de financiële zaken maakt de vereniging gebruik van een AFAS programma. Het 

vereenvoudigt de boekhouding, waardoor de commissies ontlast worden. Met de ingebruikname 

van het programma zijn de begrotingen – in overleg met de commissies - aangepast.  

 

De Balans en de Staat van baten en lasten zijn op de website beschikbaar gesteld. Aan de hand van 

een PowerPointpresentatie geeft de penningmeester een uitvoerige toelichting. Aandachtspunt zijn 

de vaste activa. Deze zijn momenteel niet benoemd. Het resultaat is € 2.200. Voorstel is € 800 toe 

te voegen aan het onderhoudsfonds en € 1.400 aan de algemene reserve.  

Jan S: merkt op dat we een vereniging zijn en geen spaarbank. Het vullen van de kas moet altijd 

getoetst worden aan de noodzaak. Als er geen geld nodig is voor belangrijke investeringen moet 

je geen spaarpot maken van de vereniging.  

De voorzitter geeft aan dat we een gezonde vereniging willen blijven. We hebben niet de ambitie 

om een spaarbank te zijn, maar zijn voor een gezond financieel beleid en daar past een 

reservepotje wel bij. 

 

Arie: merkt op dat er geen beeld is van de opbrengsten van de kantine. De penningmeester merkt 

op dat de boekhouding vereenvoudigd is en dat het niet noodzakelijk om dat apart op te nemen. 

Je kunt de opbrengsten noemen in de toelichting.  

Jan S: de consumpties uit intern gebruik zijn die opgenomen in de parkcommissie? De 

penningmeester geeft aan dat we bij de baten uit de kantine uitsluitend externe verkopen 

presenteren. Het enige verwarrende is dat de systematiek in de begroting afwijkt in de systematiek 

van het eindresultaat.  

John: vult aan dat de kascommissie de nieuwe systematiek doorgerekend heeft in het nieuwe 

model. De commissie heeft geconstateerd dat deze klopt.  

Abel en Engelbert geven beide aan opbrengsten te missen in het overzicht. De voorzitter 

concludeert een wens te horen dat intern gebruik aan de commissies doorgerekend moet worden. 

Het bestuur neemt een besluit hierover.  

   

05. Verslag financiële controlecommissie 2013 

John Kloosterman en Ina van Lindenberg hebben de financiën van de club gecontroleerd en in orde 

bevonden. Het verslag wordt voorgelezen door John Kloosterman. Aan de hand van veertien 

punten hebben zij de stukken gecontroleerd. Ook hebben ze steekproeven genomen van bonnen. 

De controlecommissie heeft geen onregelmatigheden gezien, maar geeft het bestuur de volgende 

adviezen: 

 Kijk of de ISDN lijn vervangen kan worden door een gewone lijn / glasvezel. Het ISDN 

abonnement is relatief duur. 

 Maak een separate administratie van kosten en baten van de combinatiefunctionaris, 

misschien in combinatie met een aparte bankrekening, en streef naar een saldo van 0 

(gelijke opbrengsten en kosten) voor de resultatenrekening van de tennisvereniging.  

 Beperk het aantal bankrekeningen om de bankkosten te drukken. 

 Beperk het aantal personen dat bankbetalingen mag/kan doen tot één plus een reserve.  

 Maak een kasboek voor de contante transacties van de kantine en laat deze minimaal eens 

per jaar door de penningmeester controleren. Laat de kantinecommissie een toelichting 

schrijven bij de inkomsten versus de inkopen van de kantine.  



 

 Het bestuur zou aan de kascommissie aan moeten geven wat met de adviezen is gedaan en 

wat de resultaten hiervan zijn. Dit geldt ook voor de nog openstaande adviezen van de 

vorige kascommissie betreffende het schrijven van instructies bij de financiële 

administratie, het opvragen van de VAR verklaring van één van de trainers en het 

ontwikkelen en implementeren van een standaard declaratieformulier. 

 

De ALV verleent – met in achtneming van de adviezen – decharge aan het bestuur. 

Arie: merkt op dat bij uitgaven hoger dan € 5.000 twee handtekeningen van het bestuur verplicht 

zijn. Ledenadministratie: correctie na de vergadering. Het correcte bedrag is € 6.800. 

 

06. Benoeming financiele controlecommissie 2015 

Ina van Lindenberg (wil wel, maar vindt het heel moeilijk) en Patrick Klunder (was vorig jaar 

reserve; Aukje checkt of hij wil) worden benoemd tot financiële controlecommissie 2014. John 

Kloosterman wordt benoemd als reserve.  

 

07. Begroting 2014 

De exploitatiebegroting en het contributievoorstel zijn op de website beschikbaar gesteld. Aan de 

hand van een PowerPointpresentatie geeft de penningmeester een uitvoerige toelichting.  

De subsidies vanuit de gemeente nemen af. De verwachting is dat de sponsorinkomsten gaan 

afnemen, de opbrengsten van de kantine gaan afnemen. Lasten worden hoger, waardoor je 

uitkomt op break-even als je geen aanpassing doet in de contributie.  

 

Jan S: er zijn twee posten waarbij een duidelijke beleidskeuze ingebouwd is, te weten pr en 

activiteiten. Daarover moet je het met zijn allen eens zijn. De contributie hoeft niet verhoogd te 

worden als we een pas op de plaats maken qua activiteiten (bijvoorbeeld tot € 3.500).  

John: mijn kinderen hebben jaren bij de TCH getennist, maar bij de voetbal krijg ze voor dezelfde 

contributie twee keer in de wedstrijd trainen en spelen ze 30 wedstrijden. Ze krijgen dus meer 

‘waar’ voor hun geld. Bied je weinig tot geen activiteiten dan wordt tennis minder aantrekkelijk.  

Jeanny: is het met John eens om de kinderen te binden door veel activiteiten aan te bieden. Ze 

begrijpt alleen niet dat het zoveel moet kosten. Kinderen betalen contributie en daarnaast nog de 

tennislessen. Dus de kosten om lid te zijn van een tennisvereniging liggen al veel hoger dan 

bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging.  

Arie: de vergelijking voetbal/tennis loopt mank, omdat tennis geen teamsport is.  

De voorzitter geeft aan dat het bestuur op basis van het beleid een goede afweging heeft gemaakt 

met betrekking tot de contributieverhoging. Hij proeft echter vanuit de ALV de wens om te 

stemmen.  

 

24 van de 31 aanwezigen zijn tegen een contributieverhoging. Het verhogen van de contributie 

wordt – met een meerderheid van stemmen - door de ALV afgekeurd. De contributie blijft gelijk 

aan die van 2013. De begroting wordt aangepast en in een e-mail wordt gemeld waar de nieuwe 

begroting te vinden is. Bij geen bericht gaan de leden akkoord. 

 

PAUZE 

 

  



 

08. Verkiezing bestuursleden 2014 

Conform art. 9 Huishoudelijk Reglement en met in achtneming van de nota ‘Bestuursstructuur’ 

zijn aftredend de functies van:  

Penningmeester Aukje Roele 

PR-Redactie commissaris Kristina Odenhamn 

Wedstrijd-Recreatie commissaris Xander Rijpstra 

Zij hebben alle drie te kennen gegeven nog een jaar door te gaan. 

 

De clubhuis-materialencommissaris (Margerethe Kurz) heeft te kennen gegeven na 1 jaar te 

stoppen met haar functie. De voorzitter bedankt de aftredende commissaris. 

De ALV stemt in met de voorgedragen bestuursleden. De voorgedragen bestuursleden worden 

benoemd: 

Jeugdcommissaris vacature 

Parkcommissaris vacature 

Penningmeester Aukje Roele 

PR-Redactie commissaris Kristina Odenhamn 

Wedstrijd-Recreatie commissaris Xander Rijpstra 

 

09. Benoeming commissies 2014 

Anke Nijhof heeft zich twee jaar ingezet voor de TC en stelt zich niet herkiesbaar. De voorzitter 

bedankt haar.  

Voorgesteld wordt het volgende nieuwe commissielid: Rob Zwinselman (jeugdcommissie). 

 

De commissies bestaan in 2014 uit de volgende leden: 

Jeugdcommissie Parkcommissie 

Vacature - vz, bestuurslid Vacature – vz, bestuurslid 

Esther Klein Swormink Toon Jongman 

Gerrie Poppe Ronald Krabbenbos 

Marieke Thiele Truus Mulder 

Rob Zwinselman Engelbert Paalman 

 Abel Wortelboer 

Wedstrijd-Recreatiecommissie 

Xander Rijpstra - vz, bestuurslid PR-commissie 

Annabeth Hartman   Kristina Odenhamn – vz, bestuurslid 

Annemarie van Klaveren Joke Arts 

Leon Scholten Linda Brandes 

Linda Tuitert Jeanny van Gemert  

 Kaj Morel 

 Max Julian Nab 

 Marnix Schippers 

  

 

  



 

10. Beleidsplan 2013-2015 

De stukken staan op de website en worden tijdens de ALV met behulp van een 

powerpointpresentatie toegelicht. De doelstelling van 500 leden wordt teruggebracht naar 450 

leden. Dit geeft een realistischer beeld en hiermee wordt rekening gehouden met de wens van de 

ALV. 

De activiteiten die gelinkt zijn aan de strategie staan nog overeind.  

Jeanny: geeft aan dat ze het fijn vindt dat de resultaten en acties beschreven zijn in het overzicht. 

Wat ze mist is dat je niet kunt zien wat er concreet gewijzigd gaat worden. Ik zou graag een 

concreet plan zien.  

 

11. Regels en rooster vrijwilligerstaken 2014 

De regels en rooster vrijwilligerstaken worden conform voorstel vastgesteld. 

 

Er is een commissie vrijwilligersbeleid in het leven geroepen bestaande uit: Aren Faasse, Jeanny 

van Gemert en Else Tromop. Behalve bardiensten wordt het ook mogelijk om andere 

vrijwilligerstaken uit te voeren. Aan het eind van de week ontvangen de leden een enquête waarin 

ze twee keuzes kunnen aangeven.  

 

12. Door leden tijdig en schriftelijk ingebrachte voorstellen 

Ingezonden brief Kaj Morel is geplaatst op de website. Kaj licht deze, vanuit zijn functie als 

webmaster, toe. De homepage wordt goed bezocht en wordt als waardevol beschouwd. Ten 

aanzien van de gebruikte website kunnen we twee conclusies trekken:  

 We hebben een goede website, waarbij de door ons gebruikte functionaliteiten werken. 

 Het gebruik van de website als nieuwssite is niet realistisch.  

Kaj stelt daarom voor de website, zoals die bestaat, in deze vorm handhaven. Om het nieuws 

onder de aandacht van de leden te brengen gaan we een keer per maand een nieuwsbrief 

versturen. De ALV gaat hiermee akkoord. 

13. Huldiging 40-jarig jubilaris 

Ineke Kempers viert dit jaar haar 40 jarig lidmaatschap van de TCH. De voorzitter geeft een korte 

beschrijving van haar tennisleven. Ineke krijgt een ‘gouden’ herinneringsspeld van de voorzitter. 

Ineke vindt het een eer en geen verdienste. Zo lang het lijf mee blijft doen kan ik nog tennissen.  

 

Vervolgens vraagt de voorzitter Engelbert Paalman naar voren. Hij wordt gehuldigd als vrijwilliger 

van het jaar. Hij heeft heel veel werk voor en achter de schermen verricht in de Parkcommissie.  

 

14. Rondvraag 

Ria: ergert zich er aan dat het clubhuis er van binnen prachtig uitziet, maar dat de buitenkant zo 

lelijk is. Bij de voetbal is het allemaal zo mooi geschilderd. Parkcommissie: geeft aan dat ze dit 

voorjaar de buitenkant gaan schilderen. In de enquete (vrijwilligerstaken die binnenkort verstuurd 

gaat worden) kunnen leden zich hiervoor aanmelden.  

 

Truus: vraagt zich af of de trainer de leden, die les hebben, stimuleert om deel te namen aan de 

activiteiten. De voorzitter geeft aan dat hierover afspraken zijn gemaakt, maar dat dit beter kan.   

Jan Roele: moet de trainer niet aanwezig zijn bij de ALV? Voorzitter: dat is wel een wens van ons 

als bestuur. De trainer en de contactpersoon van de Waerdenborch zullen wel aanwezig zijn bij 



 

een bestuursvergadering om de activiteitenkalender af te stemmen. Vorig seizoen is dit een keer 

fout gegaan, waardoor de banen bezet waren voor de tennissers.   

Truus: geeft aan dat de barcommissie graag alles contant wil laten afrekenen. De voorzitter geeft 

aan dat ze de leden dan niet meer de mogelijkheid moet bieden een bon te maken (uitzondering 

competitie). Dit moet echter wel gecommuniceerd worden naar de leden. Truus levert een stuk aan 

voor de nieuwsbrief. Wellicht is het ook handig deze instructies mee te geven aan de leden die 

bardienst draaien. 

Renee: merkt op dat de lantaarnpalen niet werken. Je staat hier ’s avonds in het aardedonker. De 

voorzitter vraagt de parkcommissie uit te zoeken wat er aan de hand is. Nawoord: dit heeft te 

maken met de tijdsinstelling. Na 22.30 uur slaat de lamp niet meer aan.  

Jan Mulderij: vraagt of er gestemd gaat worden over het nieuwe begrotingssysteem? De voorzitter 

geeft aan dat we hier, in overleg met de commissies, een besluit over gaan nemen.   

Jan S: merkt op dat hij uit ervaring weet wat voor ondankbare en moeilijke taak het voor het 

bestuur is om de club op het niveau te houden. Hij merkt aan het huidige bestuur dat de 

teamspirit goed is. De transparante discussies dragen bij aan een positieve club. Hij wil het 

bestuur – namens de vergadering – bedanken voor haar inzet.  

 

15. Sluiting 

Om 22.40 uur wordt de ALV gesloten. De voorzitter bedankt de leden voor de aanwezigheid en 

inbreng en nodigt iedereen uit om met een drankje nog wat na te praten. 

 

 

 


