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Notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Dinsdag 17 februari 2015, aanvang 20.00 uur 

 

Deze notulen zijn vastgesteld door het bestuur. Ze moeten nog vastgesteld worden in de 

ALV van februari 2016. 

 

A G E N D A 

1. Opening 

2. Notulen ALV 4 februari 2014 

3. Verenigingsjaarverslag met deelverslagen en resultaten beleidsplan 2014  

4. Beleid 2015  

 Nieuwe organisatiestructuur – ter instemming 

 Werkplan 2015 m.b.t. onze strategische doelstellingen 'tennis spelen, leren en binden'  

 Regels en roosters vrijwilligers taken 

 Aftreden bestuurs- en commissieleden en benoemen commissieleden 

PAUZE 

5. Rekening en verantwoording 2014 

 Benoeming financiële controlecommissie 2015 

6. Begroting 2015– ter instemming 

7. Door leden tijdig en schriftelijk ingebrachte voorstellen 

  

8. Huldiging 40-jarige jubilarissen 

Gerard Damink, Albert Groot, Ineke Jongman 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

N O T U L E N 

1.Opening 

Er zijn 32 leden aanwezig, voldoende om te starten. 

 

De voorzitter verwelkomt de leden, de ereleden Renee Klijnsma, Arie Westerik en de 

jubilarissen: Gerard Damink, Albert Groot en Ineke Jongman. 

 

Het bestuur heeft afmeldingen ontvangen van de volgende leden: Aad Bogers, Wies Bergsma, 

Wil van Geel, Corrie de Groot, Wim Husslage, Ineke en Han Kempers, Patrick Klunder, 

Marieke Nijland, Gerrie Poppe, Ton Steenhuis, Yvonne en Rik Wielaard,  

 

Er zijn geen schriftelijk ingebrachte stukken van leden, daarmee vervalt agendapunt 7. 

 

2.Notulen ALV 4 februari 2014 

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

 

3.Verenigingsjaarverslag met deelverslagen en resultaten beleidsplan 2014  

Verenigingsjaarverslag 

Na de vorige ALV heeft op initiatief van een aantal leden een gesprek plaatsgevonden met 

het bestuur over de werkwijze en het beleid van 2013.  
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N.a.v. dit gesprek heeft toenmalig voorzitter Erik van Ginkel besloten zijn functies -hij was 

ook voorzitter Jeugdcommissie- per direct neer te leggen.  

Voor ALV was Margerethe Kurz, vz Parkcommissie, gestopt met haar bestuurstaken.  

 

Er bleven nog vier van de zeven bestuursleden over. Uiteraard heeft dit invloed gehad op het 

handelen van het bestuur. Een deel is opgevangen door Jeanny van Gemert die de rol van 

voorzitter Parkcommissie voor haar rekening nam. Jeanet Nijland heeft het afgelopen jaar 

een dubbelrol vervuld: wnd. Voorzitter en secretaris. We zijn hen beiden daar dankbaar voor. 

De Jeugdcommissie heeft het niet makkelijk gehad zonder voorzitter.  

 

Al met al was het voor bestuur en commissieleden een bovengemiddeld intensief jaar. 

Er is keihard gewerkt om de vereniging aantrekkelijk te houden voor leden, sponsors, 

vrienden en geïnteresseerden.  

 

In het voorjaar van 2014 heeft de Parkcommissie samen met vrijwilligers voor een prachtig 

nieuw aangezicht van het clubhuis en het groen gezorgd.  

 

Na het succesvolle 2012, zette in 2013 een ledendaling in. Het aantal leden is in 2014 verder 

afgenomen. Daarmee wijken we niet af van de landelijke trend, maar dat heeft ons wel doen 

besluiten om naast ledenwerving ons vooral ook te richten op ledenbehoud. 

 

In 2014 heeft ook de in 2013 ingezette dalende lijn van deelnemende leden (zowel jeugd als 

senior) aan activiteiten zich verder doorgezet. Activiteiten kregen een andere vorm vanwege 

te weinig aanmeldingen. De gezelligheid was er niet minder om. 

 

Genoeg stof tot denken. Het bestuur is dan ook gedreven aan de slag gegaan om een nieuwe 

invulling van het beleid op te stellen.  

M.b.v. enquête onder alle leden werd in kaart gebracht wat de leden aan vrijwilligerstaken 

willen en kunnen doen. Het bestuur heeft zich verdiept in het ontwikkelen van een nieuwe 

organisatiestructuur.  

 

De organisatie van de activiteiten zal meer gedragen moeten gaan worden door alle leden.  

Hier komen we straks op terug. 

 

Helaas is op 8 november op 63 jarige leeftijd Annie Meerman overleden. Meer dan 10 jaar 

heeft Annie met veel inzet en altijd goed gemutst ons clubhuis schoon gemaakt.  

 

Jeanny geeft aan dat naast al degenen die in het verslag genoemd worden Jan Mulderij een 

grote en pittige taak heeft aan het ophangen van Winddoeken en reclameborden. Hij wordt 

daarbij ondersteund door Henk Smit, Abel Wortelboer en Engelbert Paalman. Een dankbaar 

applaus valt hun ten deel. 

Het onderzoek naar de haalbaarheid van zonnepanelen is afgerond. Conclusie te duur en te 

weinig opbrengst. Op dit ogenblik dus niet haalbaar. 
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Op 16 februari heeft Jurgen Pleizier van de gemeente laten weten, dat de aanbesteding van 

de nieuwe kunstgrasmatten van baan 1 en 2  rond is. Hiermee wordt de wens van werkgroep 

en bestuur gehonoreerd. Ook heeft B&W in een brief aan het bestuur bevestigd dat de gelden 

voor de vervanging van de banen 3, 4 en 5 voor 2018 worden gereserveerd. Verder is de 

poging van Ronald en Jeanny om een nieuw hekwerk om alle banen gerealiseerd te krijgen 

geslaagd De gemeente levert gaaswerk met een dikte van 3,1 mm zoals we nu ook hebben. 

Beter is in verband met winddoeken en borden gaaswerk van 3,6 mm te nemen. Dat kost de 

club dan € 2.600. Het bestuur neemt hierover binnenkort een beslissing. 

In verband met een mogelijke privatisering in de toekomst is de laatste optie wellicht 

verstandig. 

Jan Schermerhorn vraagt of iets bekend is over de termijn van privatisering. Het antwoord is 

dat op het ogenblik gesproken wordt over de privatisering van het onderhoud. Op de 

Koerbelt in Rijssen gebeurt dat als proef. Verder is er niets bekend. 

Arie Westerik stelt voor dat het bestuur Patrick Klunder, die deel uitmaakt van de Sportraad 

Rijssen-Holten  vraagt om informatie. Goed advies. 

De parkcommissie vindt het erg jammer dat ‘jonkie’ Ronald vanwege tijdgebrek stopt met 

het commissiewerk. Zijn creatieve en deskundige inbreng zal gemist worden.  

 

Kristina licht het verslag van de PR commissie toe en merkt trots op dat dit jaar dankzij 

Marnix iedere maand een Nieuwsbrief is verschenen. Verder werkt het sponsorbeleid goed 

en webmaster Kaj zorgt ervoor dat de website actueel is. De homepage wordt veel bezocht, 

maar de andere pagina’s veel minder aldus Kristina. Zij kan inzien wat, hoe vaak wordt 

bezocht.   

We krijgen steeds meer volgers op Twitter en Facebook dankzij Max Julian. Een goede 

ontwikkeling. Ook heeft Max Julian op een goede manier de contacten met de pers verzorgd 

De PR commissie heeft afscheid genomen van Joke en Linda. Het werk van Joke wordt 

overgenomen door de penningmeester en dat van Linda door Kristina en Max Julian.  

Er zijn geen vragen.  

 

Xander merkt bij het verslag van de WRC op dat er bij verschillende toernooien door te 

weinig deelname gekozen is voor de tossvorm. Dat was jammer, maar het deed niet af aan 

de gezelligheid. De WRC is blij met de nieuwe opzet waarbij meer leden betrokken zullen 

worden bij de activiteiten. 

Het onderdeel fitness uit het beleidsplan is geschrapt. We gaan nu voor fit worden door 

tennis. Op de vraag van Ria Bogers wat die fitness inhield wordt door iemand verwezen naar 

de ochtendgym van Olga Commandeur.  

 

Zoals al aangegeven heeft de jeugdcommissie dit jaar zonder voorzitter gefungeerd. Het 

verslag is door de leden gelezen. Er zijn geen vragen over. 

 

4.Beleid 2015  

Nieuwe organisatiestructuur 

Het bestuur kreeg het afgelopen jaren te maken met een aantal maatschappelijke 

ontwikkelingen: individualisering, consumentengedrag, lastig mensen voor langere tijd te 
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binden. Hierdoor is het niet gelukt de vacatures in het bestuur te vullen. Dit heeft ertoe 

geleid dat we nog eens kritisch naar onze organisatiestructuur hebben gekeken. We hebben 

een plan ontwikkelt en getoetst bij de KNLTB. Het bleek dat er nog geen vereniging is die 

ook werkt met een projectstructuur. De KNLTB attendeerde ons op een filmpje over het 

verenigingsleven dat we graag met u willen delen.  

 

Filmpje kijken. 

 

Als TCH willen we een actieve tennisvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat geldt 

zowel voor de senioren en junioren. We willen de voldoening laten ervaren van een bruisende 

vereniging die midden in de Holtense samenleving staat.  

Om dit mogelijk te maken is een goede mix van volwassenen en jeugdleden nodig. Wij 

streven naar 300 - 310 leden. Daarnaast en vanzelfsprekend willen wij een goed 

georganiseerde, financieel gezonde vereniging zijn. Met prachtig gelegen en goed 

onderhouden tennisbanen en met een aantrekkelijk clubhuis met goede voorzieningen.  

Na twee jaar gewerkt te hebben met het huidige beleidsplan, is het tijd om daar waar nodig, 

een aanpassing te maken. 

 

Wij leggen de ALV het aangepaste beleidsplan voor met als kern de nieuwe 

organisatiestructuur.   

 

Kristina geeft een toelichting op de totstandkoming van de structuur en het organogram.  

Voor dit jaar zijn er geen wijzigingen in het bestuur, maar we werken naar een kleiner 

bestuur van drie leden toe: voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarnaast zijn er 

tweetal faciliterende commissies: Park- en PR-commissie en drie faciliterende rollen: 

ledenadministratie, TennisKids Functionaris en VCL. Rechtstreeks onder het bestuur hangen 

de projectgroepen die de activiteiten uitvoeren. Alle projecten zijn ondergebracht bij een 

projectleider. Elke projectgroep kan terugvallen op een bestuurslid. De structuur is een pilot 

die we dit jaar willen toepassen. Uiteraard wordt deze geevalueerd en als het werkt worden 

de Statuten aangepast.  

 

Renee merkt terecht op dat TennisKids Functionaris en de VCL nog ontbreken in het schema. 

Dit passen we nog aan.  

Arie Westerik: Goed dat de plannen in een eerder stadium met een groep leden is bepraat. 

Het plan is realistisch met een goede visie op de toekomst. Hij is positief en adviseert de 

vergadering met het plan in te stemmen. 

Vraag Anton Beuwer: zit er een laag tussen projectgroepen en bestuur? Nee iedere 

projectgroep kan terugvallen op een bestuurslid. Er wordt een verdeling gemaakt en aan het 

eind van het jaar wordt geëvalueerd en zo nodig aangepast. 

Jan Schermerhorn merkt op dat het beslissend is hoe het bestuur acteert. Op grond van 

afgelopen jaar is hij positief. 

 

De ALV gaat akkoord met de wijzigingen in het beleidsplan met als onderdeel daarvan de 

veranderende bestuursstructuur.  
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Werkplan 2015 m.bt. onze strategische doelstellingen ‘tennis spelen, leren en binden’ 

Aukje licht het plan toe. 

Er zijn geen vragen en de ALV gaat akkoord met het werkplan 2015. 

 

Regels en roosters vrijwilligerstaken 

Jeanny geeft een toelichting en merkt op dat het heel fijn is, dat zo veel leden afgebakende 

taken willen doen, maar dat er voor het functioneren van de vereniging ook mensen nodig 

zijn, die wat meer willen doen.  

Er zijn geen vragen. 

De ALV gaat akkoord met de regels en roosters vrijwilligerstaken. 

 

Aftreden bestuurs- en commissieleden en benoemen commissieleden 

De volgende posities in het bestuur zijn aftredend:  

Secretaris  Jeanet Nijland  

Jeugdcommissaris Vacature  

De secretaris stopt met haar dubbelfunctie en neemt het voorzitterschap voor het lopende 

jaar 2015 over. 

 

In de nieuwe structuur vervallen de functies van Jeugd- en Wedstrijd-Recreatie commissaris. 

De werkzaamheden worden omgezet naar een projectstructuur.  

Dat betekent dus dat we afscheid nemen van Xander Rijpstra als voorzitter WRC-commissie. 

Hij is drie jaar voorzitter geweest. De voorzitter overhandigt hem een cadeau. 

 

Voor het bestuursjaar 2015 stellen we het volgende bestuur voor:  

 

Bestuur 

Voorzitter  Jeanet Nijland 

Secretaris  Vacature 

Penningmeester Aukje Roele 

Parkcommissaris Jeanny van Gemert 

PR- commissaris Kristina Odenhamn 

 

De ALV gaat akkoord met de voorgestelde bestuursleden.  

 

De aftredende commissieleden:  

Jeugdcommissie: Esther Klein Swormink (4jr), Marieke Thiele ( 5 jr), Rob Zwinselman (1 jr). 

Parkcommissie: Ronald Krabbenbos (2 jr). 

PR commissie: Joke Arts (5 jr), Linda Brandes (5 jr). 

WRC: Annabeth Hartmann (2 jr), Annemarie van Klaveren (10 jr), Leon Scholten (2 jr).  

 

De voorzitter dankt hen voor hun inzet. De aftredende bestuur- en commissieleden hebben 

allen een bos bloemen ontvangen op hun huisadres.  
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Als commissieleden stelt het bestuur voor: 

 

Parkcommissie  

Jeanny van Gemert, Truus Mulder, Engelbert Paalman, Abel Wortelboer. 

 

PR-commissie  

Kristina Odenhamn, Jeanny van Gemert, Kaj Morel, Max Julian Nab, Marnix Schippers. 

 

Facilitair 

Ledenadministratie - Renee Klijnsma  

Tenniskids functionaris  - Gerrie Poppe a.i. - vacature 

VCL - senioren - Linda Tuitert 

 

De ALV gaat akkoord met de voorgestelde commissieleden/facilitairders. 

 

PAUZE 

 

5.Rekening en verantwoording 2014 

De kascommissie (vertegenwoordiging leden) heeft dit jaar twee keer een controle 

uitgevoerd op de cijfers. De kascommissie bestond dit jaar uit Patrick Klunder, Ina van 

Lindenberg.  

Conclusie: de penningmeester werkt zeer nauwgezet en heeft de administratie keurig op 

orde. Er zijn geen onvolkomenheden aangetroffen. De balans en de resultaatrekening geven 

een getrouw beeld van de bezittingen en de schulden van de tennisclub. Het op de balans 

gepresenteerde saldo liquide middelen komt overeen met de saldo’s op de verschillende 

bankrekeningen. 

Adviezen: 

 Er wordt een fors bedrag besteed aan schoonmaak. Wettelijk is toegestaan om 

maximaal € 1.500 per jaar te vergoeden met een maximum van € 4,50 per uur. Er is 

geen overeenkomst afgesloten met een vrijwilliger. De commissie adviseert het 

bestuur te onderzoeken welk risico de vereniging loopt en welke acties noodzakelijk 

zijn om aan de wettige eisen te voldoen. 

 Het saldo liquide middelen is voldoende om op korte termijn aan de verplichtingen te 

voldoen. Er is echter geen ruimte voor onvoorziene noodzakelijke uitgaven. Een 

meerjarenbegroting (3-5 jr) ontbreekt waardoor niet te zien is of er op termijn een 

probleem ontstaat. De KCC adviseert het bestuur een meerjarenbegroting op te 

stellen. 

 De penningmeester vraagt de KCC naar haar mening inzake contributieverhoging. Na 

onderzoek komt de commissie tot de conclusie dat verhoging onvermijdbaar is. De 

vaste kosten nemen steeds verder toe en het aantal leden daalt. In de exploitatie zit 

weinig of geen franje waardoor het wegstrepen van uitgaven weinig soelaas zal 

bieden. 

Door het bestuur wordt toegevoegd, dat komend jaar aan de schoonmaak max € 1500 wordt 

uitgegeven. Op proef worden de overige uren door vrijwilligers ingevuld. 
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Arie Westerik merkt op dat er nooit een meerjarenbegroting is geweest. Hij vraagt zich af of 

dat wel nodig is. 

De vergadering keurt de adviezen aan het bestuur goed. 

Het bestuur neemt de adviezen mee. 

 

De ALV verleent decharge aan de penningmeester. 

 

Benoeming financiële controlecommissie 2015 

Voor de controlecommissie 2015 stelt het bestuur de volgende leden voor: Patrick Klunder 

(2e jaar). John Kloosterman stond reserve. Via de vrijwilligerslijst heeft Nisander Brands zijn 

diensten aangeboden. Met laatstgenoemden zal afgestemd worden wie die jaar zitting neemt 

in de commissie en wie als reserve fungeert.  

 

De ALV gaat akkoord met de benoeming van deze leden.  

 

6.Begroting 2015 – ter instemming 

Aukje licht de begroting toe. 

Vragen/opm: 

Frans Kuster: wanneer komt er glasvezel? In het buitengebied wordt daar al aan gewerkt. 

Aukje gaat navragen. 

Jan Mulderij: hoe zit het met de kosten van de combinatiefunctionaris? Waarom legt de club 

er dit jaar zo veel bij? Zou budgetneutraal zijn. Antw. Dit jaar was het budgetneutraal, er 

waren nog kosten van 2013. De subsidie van de gemeente is per uur € 16. De club legt er 

geld bij op de uren aan de basisscholen. Doordat we minder dan € 16 per uur subsidie geven 

aan lessen voor leden (jeugd en actie) verrekenen we dat. Als er weinig les genomen wordt, 

valt er minder te verrekenen en wordt het saldo negatief. Ook in 2015 streven we naar 

budgetneutraal.   

Renee Klijnsma: behalve de baanhuur wordt ieder jaar ook de bijdrage aan de KNLTB hoger. 

Jan Schermerhorn: Dit jaar is de contributieverhoging goed onderbouwd. 

 

De ALV gaat akkoord met de begroting en de daarin opgenomen contributieverhoging van  

€ 5 voor juniorleden en € 10 voor seniorleden.  

 

7.Door leden tijdig en schriftelijk ingebrachte voorstellen 

Vervalt – geen punten.  

 

8.Huldiging 40-jarige jubilarissen 

We hebben dit jaar drie jubilarissen. De voorzitter vraagt Albert Groot, Gerard Damink en 

Ineke Jongman naar voren te komen. 

 

Zij roemt de jubilarissen om hun actieve tennisbeleving. Zij nemen allen nog actief deel aan 

wedstrijden. Daarnaast zijn Ineke en Gerard zeer actief geweest in het verenigingsleven.  
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Ineke heeft acht jaar in een commissie gezeten: waarvan een jaar in de clubhuiscommissie 

en 7 jaar in de recreatiecommissie. 

 

Gerard spant de kroon met 18 jaar, waarvan: vier jaar wedstrijdcommissie, 10 jaar 

materiaal- en clubhuiscommissie, vier jaar als notulist bij bestuursvergaderingen. Daarnaast 

heeft hij kleur gegeven aan de vereniging. Hij heeft namelijk de verf van het clubhuis goed 

kunnen inkopen. 

 

Alle jubilarissen krijgen een ‘gouden’herinneringsspeld van de voorzitter.  

 

9.Rondvraag 

Kaj Morel: wil voorstellen de bestuursleden op kosten van de club op een etentje te 

trakteren. Er is door dit bestuur enorm veel werk verzet.  

De ALV gaat akkoord met zijn voorstel. 

 

10.Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezige leden. Zij geeft nog eens aan dat wij gezamenlijk de 

vereniging zijn. Ze vraagt daarbij de leden ook te helpen zoeken met het invullen van de 

vacatures. 

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en nodigt de leden uit – onder het genot van 

bubbels - na te praten. 


