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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TC Holten 

Woensdag 10 februari 2016, aanvang 20.00 uur  

 

Aanwezig namens het bestuur  

Jeanet Nijland (voorzitter tevens waarnemend secretaris), Aukje Roele (penningmeester), 

Jeanny van Gemert (parkcommissie) en Kristina Odenhamn (PR commissie). 

Ina Hulleman verzorgt de notulen van de ALV. 

 

1. Opening 

Het bestuur van de Tennisclub Holten heeft alle leden opgeroepen tot het bijwonen van de ALV 

in het clubhuis aan de Valkenweg, zowel per brief als per e-mail. 

Het bestuur heet de 55 aanwezig leden hartelijk welkom, evenals de ereleden Johan 

Huiskamp, Renee Klijnsma en Arie Westerik en de jubilarissen. 

 

Afmeldingen zijn ontvangen van: 

Wies Bergsma, Ria en Aad Bogers, Diny Ehren, Wil en Cees van Geel, Wim Husslage, Hemmie 

en Ben Leurink ,Ina van Lindenberg, Jakob van Lindenberg, Jan Looms, Marieke Nijland, Koos 

en Ria Nijmeijer, Sonja de Roos, Ton Steenhuis en Hans Tutert.  

 

Er zijn geen ingebrachte stukken waarmee agendapunt 8 komt te vervallen. 

 

2. Notulen ALV 17 februari 2015  

Zowel tekstueel als naar aanleiding van zijn er geen op- en of aanmerkingen. De notulen 

worden vastgesteld met dank aan de notuliste, Jeanny van Gemert. 

 

3. Verenigingsjaarverslag met deelverslagen en resultaten beleidsplan 2015  

Vanuit het bestuur: 

De voorzitter Jeanet Nijland deelt mee dat het er per 2 januari 208 seniorleden en 35 

juniorleden zijn, totaal 243 (dit was 290 ledenbegin 2015). 

Het afgelopen jaar is gewerkt vanuit de nieuwe structuur. De samenwerking met bestuur, 

diverse commissies en projectgroepen is goed verlopen, evenals de samenwerking met de 

trainers. Door het inkrimpen van onze vereniging heeft trainster Martine Dijkman, in juni, 

afscheid van de vereniging. In 2016 is Marc IJzerman de trainer van TC Holten. 

 

Het bestuur is acht keer bijeen geweest voor de reguliere bestuursvergadering. In de 

vergaderingen zijn naast de praktische zaken de volgende punten behandeld. 

 Beleidsplan 2016-2018 (komt aan de orde bij agendapunt 6), 

 Afstemmen van de activiteitenkalender, 

 Voortgang projectteams, 

 Bemensing van bestuur- en commissieposities, 

 Vrijwilligersbeleid, 

 Overleg met de trainers, 

 Voorbereiding ALV. 

Het is niet gelukt de secretaris functie te ‘bemensen’.  Een groot aantal leden met bestuurlijke 

kwaliteiten is gevraagd om als derde bestuurslid plaats te nemen in het bestuur. De houding in 

de samenleving ten opzichte van het verenigingsleven verandert. Ook binnen onze club is dit 

een feit en reden waarom ondanks alle inspanningen de secretaris functie nog niet is ingevuld. 

Het werken met projectgroepen bleek een goede opzet voor de seniorenactiviteiten. De sfeer is 

goed en er was ook succes: de Noaberscup werd door ons gewonnen! 

 

Vanuit de parkcommissie 

De parkcommissie  onder leiding van Jeanny van Gemert heeft prima werk verricht. De banen 

3, 4 en 5 zijn gerenoveerd en de banen 1 en 2 zijn vernieuwd. Het tegelpad is vernieuwd en 

het hekwerk is voorzien van dikker gaas, alles in overleg met gemeente en de aannemer. De  

sponsorborden zijn vervangen door doeken door Abel Wortelboer, Jan Roele, Jan Mulderij en 

Henk Smit (een aantal doeken wordt nog vervangen).  

Het aantal sponsoren is iets gegroeid en er werden drie 80 jarigen in de bloemetjes gezet in 

2015. 
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Tijdens de nieuwjaarsreceptie is stilgestaan bij het overlijden van Han Kempers in juli. Han 

Kempers heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. 

Dit jaar (tijdens de finaledag) zijn we betrapt door een zogenaamde mystery guest, in het 

kader van de nieuwe alcoholwet NIX18. We vragen de barmedewerkers het nieuwe seizoen 

hier extra alert op te zijn.  

Het bestuur wil het clubhuis open houden en gastvrijheid uitstralen. Daarom heeft de club  

naast tennisactiviteiten ook andere activiteiten georganiseerd, zoals een wijnproefavond en 

een voorlichtingsavond over blessurepreventie door Trifit. Ook vinden er jaarlijks meerdere 

klaverjasavonden plaats. Deze worden jaarlijks – met groot succes - georganiseerd door Ria 

Thiele, Renee Klijnsma en Aad Bogers. 

Engelbert Paalman was de spil in het clubhuis; hij verzorgde de inkoop, de financiën, een deel 

van het onderhoud en de wekelijkse schoonmaak. Daarnaast zorgde Truus Mulder voor de 

aankleding bij de activiteiten met heerlijk gebakken koek, lekkere hapjes etc. De barbezetting 

en het onderhoud is door Abel Wortelboer met veel inzet geregeld. Abel stopt met zijn taken.  

Linda Schippers neemt de bardiensttaak van hem over en Laura Kleinendorst neemt het 

roosteren voor de bardienst middels digitaal intekenen in 2016 voor haar rekening. Binnenkort 

volgt hierover bericht. 

Alle vrijwilligers, die wekelijks het plantsoen onderhouden, de container aan de weg zetten en 

allerlei hand- en spandiensten voor het park verzorgen, worden door Jeanny bedankt voor hun 

inzet. 

In de toekomst wil de club de samenwerking met Trifitt behouden, inzetten op meer 

competitieteams en clubhuisbezoek stimuleren. Ook willen we onderzoeken of we het clubhuis 

in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen meer kunnen inzetten.  

 

Vanuit de PR commissie 

Kristina Odenhamn licht de activiteiten van de PR commissie toe. Er was een nauwe 

samenwerking met de sponsor-commissaris Jeanny van Gemert. Door haar inzet zijn er meer 

sponsoren en is het aantal vrienden flink gegroeid. Aan de clinic met Jacco Eltingh (maart) 

konden evenals de leden ook de sponsoren deelnemen: dit werd een groot succes. 

Jeanny verlaat de PR commissie, maar blijft sponsoring voor haar rekening nemen. 

Marnix Schippers verzorgde de nieuwsbrieven en Kaj Morel voorzag als webmaster de 

algemene info op de site en hield deze up-to-date. De agenda op de homepage wordt 

regelmatig geraadpleegd. 

Max Julian Nab nam de pers- en social media taak voor zijn rekening (facebook en twitter). In 

verband met zijn studie stopt hij met deze werkzaamheden.  

De commissie is blij dat Harry ten Wolthuis de ontstane vacature van Linda Brandes invult 

binnen de PR commissie als materiaalontwerper (o.a. het ontwerpen van posters). 

Met ingang van 2016 is de voorzitter PR commissie niet meer verbonden aan het bestuur en 

valt de functie van sponsorcommissaris onder de penningmeester in plaats van onder de PR 

commissie.  

NB: in 2015 zijn de functies voor voorzitter WRC commissie en Jeugdcommissie al vervallen. 

 

Vanuit de projectteams 

Het werken in projectteams is naar tevredenheid verlopen, mede dankzij een prima 

samenwerking met de PR- en parkcommissie Als verbeterpunt in 2016 zal meer aandacht 

moeten worden gegeven aan de evaluatie achteraf, met verslag en financiële verantwoording 

ten behoeve van het draaiboek. 

Door projectteams werden negen activiteiten georganiseerd voor senioren en vier activiteiten 

voor de jeugd.  

 

4. Rekening en verantwoording 2015  

Toelichting door de penningmeester 

Aukje Roele geeft als penningmeester toelichting op de rekening en verantwoording.  

Het jaar 2015 wordt met een verlies afgesloten door renovatie van het park en de werving 

nieuwe leden (senioren) door inzet van de combinatiefunctionaris. 
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Verslag van de financiële controlecommissie 2015 

Patrick Klunder en Arie Westerik hebben de financiën gecontroleerd. Hun bevindingen zijn: 

 Het op de balans vermelde saldo liquide middelen stemt overeen met de op de 

jaaroverzichten van de bank vermelde saldi. 

 Er zijn geen onrechtmatige transacties aangetroffen. 

 De penningmeester heeft de administratie goed op orde. 

 Voor 2016 is begrotingsdicipline van groot belang. 

 Geadviseerd wordt de tapinstallatie buiten gebruik te stellen; 

De inkoop via Lieferink aan plaatselijke leveranciers te gunnen; noodzaak wifi en canal 

digitaal te onderzoeken. Deze punten worden voor onderzoek bij de Parkcommissie 

neergelegd. 

 

De ALV gaat akkoord met de rekening en verantwoording, waarmee de penningmeester wordt 

gedechargeerd. 

 

Benoeming financiële controlecommissie 2016  

Patrick Klunder treedt af, terwijl Arie Westerik nog een jaar aanblijft. Nisander Brand is bereid 

als opvolger van Patrick Klunder de controle in 2016 uit te voeren. Rex van Geerestein wordt 

genoteerd als reserve. 

 

5. Aftreden bestuursleden en leden faciliterende commissies  

 

Aftredend is bestuurslid: 

Kristina Odenham stopt als voorzitter van de PR commissie (3 jaar).  

 

Aftredende leden faciliterende commissies: 

 Max Julian Nab (PR-commissie - lid pers en social media - 4 jaar), 

 Abel Wortelboer (Parkcommissie – lid barrooster - 5 jaar), 

 Gerrie Poppe (Jeugd VCL - 3 jaar. Totaal 14 jaar), 

 Linda Tuitert (Senioren VCL - 2½ jaar). 

 

De voorzitter dankt de aftredende bestuurders met een bloemetje voor hun inzet. De 

aftredende commissieleden hebben allen een bos bloemen ontvangen op hun huisadres.  

 

Het bestuur stelt de volgende mensen voor als bestuurs- en commissieleden: 

 

Voorstel bestuursleden 2016:  

 Jeanet Nijland – voorzitter, 

 Aukje Roele – penningmeester, 

 Vacature – algemeen bestuurslid. 

 

Parkcommissie  

Jeanny van Gemert (vz), Toon Jongman, Truus Mulder, Engelbert Paalman, Linda Schippers. 

 

PR-commissie  

Vacature (vz), Kaj Morel, Marnix Schippers, Harrie ten Wolthuis. 

 

Facilitair 

 Ledenadministratie - Renee Klijnsma,  

 Projectteam jeugd - Tenniskids coördinator  - Paulien Koopman, 

 Tenniskids functionaris & competitie jeugd - Marius van den Belt en René Meijners, 

 VCL - Renee Klijnsma (ai), 

 Sponsor commissaris - Jeanny van Gemert. 

 

Projectteamleiders  

 Haltoernooi: Anton Beuwer en Frans Kuster, 

 Seizoensopening: Jeanet Nijland, 

 Noaberscup: Annemarie van Klaveren en Kaj Morel, 

 50+ toernooi: Jan Mulderij, 
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 Stratentoernooi: Jeanny van Gemert, 

 Clubkampioenschappen: Xander Rijpstra, 

 In the Mix toernooi: Frank van Ellen. 

 

De ALV  gaat akkoord met de benoeming van bovengenoemde mensen. 

 

Hierna wordt een korte pauze ingelast. 

 

6. Beleidsplan 2016-2018  

Organisatiestructuur  

O.b.v. de maatschappelijke ontwikkelingen is er het afgelopen jaar een aanzet gemaakt met 

de nieuwe organisatiestructuur. In deze structuur besturen drie bestuursleden de vereniging.  

Echter tot op heden is het niet gelukt om een derde bestuurslid en een voorzitter PR 

commissie te vinden. Daarnaast is het ledenaantal flink gedaald en verwachten we dat het 

dieptepunt nog niet bereikt is. Dit was voor het bestuur reden om de ‘noodklok’ te luiden – 

brandbrief op huisadres. 

 

In 2015 werd in de nieuwe organisatiestructuur (projectteams)  gewerkt aan een beleidsplan 

voor de toekomst. Hiervoor heeft  het bestuur de hulp van een klankbordgroep ingeroepen. De 

klankbordgroep en het bestuur zijn twee keer bijeen geweest.  

De suggesties vanuit de klankbordgroep worden toegelicht door Jan Schermerhorn.  

De uitvoering van het beleidsplan en de structuur staat of valt door bemensing van bestuur, 

aldus Jan Schermerhorn. 

Volgens de statuten van de vereniging moet een bestuur uit minimaal drie personen bestaan. 

Wil de vereniging bestaansrecht hebben, dan moet er een extra bestuurder komen. Jan 

Schermerhorn constateert dat een groot deel van de huidige leden zich gedraagt als 

baanhuurders. Op dit moment dragen de oudere leden de vereniging, aldus Jan Schermerhorn. 

 

Iedereen wordt verzocht na te denken over kandidatuur of een kandidaat derde bestuurslid 

aan te dragen. 

 

De ALV keurt het voorliggende beleidsplan 2016-2018 goed en daarmee wordt deze 

vastgesteld. 

 

Werkplan 2016 m.b.t. onze strategische doelstellingen 'tennis spelen, leren en 

binden'  

Paulien Koopman, coördinator jeugd vertelt over de afspraken rondom jeugd.  

Als basis voor de jeugd wordt gewerkt volgens het principe van Tenniskids. Dit houdt in dat 

kinderen niet meer in lesvorm deelnemen, maar instromen in Tenniskids. Onderdeel hiervan is 

dat zij 4-6 keer per jaar aan een competitie voor tenniskids deelnemen. In de training van 

Marc IJzerman wordt hierna ‘toegewerkt’. Doel is om zo plezier, lessen en binding met tennis 

te houden voor kinderen én hun ouders. 

Het schooltennis wordt opgestart met ingang van 15 februari a.s. 

Met verschillende acties door het jaar heen wordt op vrijdag 18 maart gestart (instuifmiddag) 

voor de jeugd. 

 

Regels en roosters vrijwilligers taken  

De ALV gaat akkoord met de voorgestelde regels en roosters vrijwilligerstaken.  

 

 
7. Begroting 2016  

Contributie (ledenaantal 214 senioren, 36 junioren) 

Er ligt een strakke begroting voor met weinig speelruimte. De meerjarenbegroting voor 2016, 

2017, en 2018 is licht optimistisch met een ledenafname van slechts 5%. 

Het afstoten van de vijfde baan wordt serieus overwogen door het bestuur bij verdere afname 

van het aantal leden. De afdracht aan de KNLTB zal in de bespreking met de klankbordgroep 

worden meegenomen.  
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Jan Mulderij wijst op het risico dat een verhoging van de contributie ook meer afmeldingen kan 

genereren. Het bestuur is van mening dat de TC Holten een gezonde vereniging moet zijn met 

gebruikers die betalen voor de kosten die het tennispark met zich meebrengt. 

 

 

De ALV gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging. Daarmee wordt de contributie 

voor senioren vastgesteld op € 126 en voor junioren op € 63.  

 

8. Door leden tijdig en schriftelijk ingebrachte voorstellen  

Dit agendapunt is vervallen, er zijn geen schriftelijk punten ingebracht. 

 
9. Huldiging 40-jarige jubilarissen  

Dit zijn de volgende leden:  

 Elly Hut,  

 Jan Hut,  

 Renée Klijnsma,  

 Sonja de Roos,   

 Wim Tuller,  

 Anneke Wissink.  

De genoemde jubilarissen worden gehuldigd en ontvangen de gouden verenigingsspeld van 

voorzitter Jeanet Nijland en applaus van alle aanwezige leden!.  

Velen hebben diverse functies vervuld in het bijzonder Renee Klijnsma, die al 35 jaar actief is 

voor de vereniging. 

Jan Hut bedankt alle leden ook namens Elly en deelt mee dat hij nog lang lid blijft. 

Sonja de Roos ontvangt de verenigingsspeld persoonlijk van het bestuur, in verband met haar 

afwezigheid (aanwezig bij ABN Amro tennistoernooi). 

 

10. Rondvraag  

 Jeanny van Gemert: deelt nog mee dat de parkcommissie besloten heeft dat enkele 

consumpties qua prijs worden verhoogd als gevolg van verhoging van de BTW tarieven. 

 Lotti van de Berg: vraagt wat de leeftijd is voor deelname aan Tenniskids. Dit is t/m 12 

jaar (basisschool leerlingen). 

 Jan Schermerhorn: spreekt zijn waardering uit voor het bestuur, dat onder moeilijke 

omstandigheden werkt en zich inzet. Graag wil hij hen hiervoor bedankten. Dit gaat 

vergezeld van een applaus van de aanwezige leden. 

 

De voorzitter nodigt de leden uit deel te nemen aan de opening van het seizoen op 19 maart 

aanstaande. 

 

11. Sluiting  

De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit om 21.30 

uur de vergadering. Zij nodigt iedereen uit te toasten op het nieuwe seizoen.  

 


