Op- of aanmerkingen mailen naar manager@tvdenekamp.nl
Datum: 4 februari 2020.

Notulen Algemene Vergadering
Dinsdag 5 februari 2019
Aanvang 20.00 uur
Aanwezig: Zie bijlage.
Afwezig met kennisgeving: Zie bijlage

1. Opening
De voorzitter René Snijders opent de vergadering om 20.05 uur. René stelt vast dat het vereiste ledental
voor het nemen van besluiten niet aanwezig is. De voorzitter sluit de vergadering. De vergadering wordt
opnieuw geopend om 20.15 uur. Hij verwelkomt iedereen en een extra welkom voor de ereleden die
aanwezig zijn. Ook wil hij even stilstaan bij het overlijden van Jos Grunder en Roos Borgman. Er wordt even
een korte stilte ingelast.
René bedankt alle vrijwilligers die de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het is belangrijk om ook
weer nieuwe vrijwilligers bij de club betrokken te krijgen. Ook krijgen Bianca en Harry een speciaal
bedankje.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Notulen ledenvergadering 5 februari 2018
De notulen van de ledenvergadering van 5 februari 2018 zijn ook dit jaar gezamenlijk met de agenda en
commissie verslagen in een “boekwerk” opgenomen. Dit boekwerk is onder iedere aanwezige verspreid. Er
zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen. Deze worden dan ook vastgesteld.

4. Financieel verslag van de penningmeester
René geeft het woord aan Maikel.
Op de ledenvergadering van vorig jaar is de contributieverhoging aangekondigd, dit terwijl er over
afgelopen jaar een positief exploitatiesaldo is van 13.500 euro, Maikel licht dit toe:
De banen zijn in 2017 compleet afgeschreven, economisch hebben de banen geen waarde meer. De
afschrijvingslasten waren hierdoor veel lager. De banen zijn zeer goed onderhouden door Henny, mede
hierdoor zijn er weinig kosten aan het baanonderhoud geweest.
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Ook mede door de hoge kantine omzet hebben we een positief vermogen overgehouden. De kantine heeft
een topjaar gedraaid, nog nooit is er zoveel omzet gedraaid in de kantine. Nancy verzorgd de boekhouding
voor de kas. Nancy heeft aangegeven dat dit haar laatste jaar zal worden. Voel je je geroepen om de
boekhouding van de kantine te verzorgen, meld je dan aan, geeft Maikel aan.
Er is een extra dotatie voor het jubileum in 2023 gedaan, ook zijn er extra kosten voor het afscheid van Ine
Heideman geweest. Ine is niet aanwezig, maar een symbolisch applaus voor Ine.
Sommige leden hebben 2 euro te veel aan contributie betaald. Leden die een incasso hebben afgegeven
betaalden normaliter 118 euro. Iedereen heeft 120 euro betaald. In Maart zal de nieuwe contributie
worden afgeschreven, dit bedraagt 128 euro. De 2 euro wordt in mindering gebracht voor de leden die
vorig jaar te veel hebben betaald. Het ledenaantal neemt af, dit is nog niet zorgelijk. Het betreft wel een
aandachtspunt, wat is hier aan te grondslag? Voor de inkomstenbron is dit zeer zeker een aandachtspunt.
Marge van de kantine is gestaag gestegen. De prijzen zijn iets hoger geworden en er is meer omzet
gedraaid door de culinaire hoogstandjes van Bianca. Dit is mede mogelijk gemaakt door de verbouwing die
in 2018 in de keuken heeft plaats gevonden. De marge is stabiel. Er zijn veranderingen in de btw wetgeving,
vanaf 2019 moet er 9% btw worden afgedragen, voorheen was dit 6%.
Ontwikkelingen kosten banen/park aanzienlijk lager, veroorzaakt dat we geen afschrijving hebben gehad in
2018. In 2017 was dit 39.000 euro, dit jaar maar 13.000 euro. Na de investeringen van 2016 in Led en
zonnepanelen zijn de kosten van 12.000 euro naar 5000 euro gedaald in 2018. Investering is meer dan de
moeite waard geweest.
De liquide middelen zijn zeer hoog, er is een bedrag gereserveerd voor de banen van 2019.
We hebben een heel gezond positief eigen vermogen. We moeten uitkijken dat we niet te veel potjes gaan
creëren. In alle potjes zitten meer dan 60.000 euro. Er is geld gereserveerd voor het volgende:
-

Veranderen van de oefenkooi, deze is op dit moment verpauperd, ideeën voor het aanpassen van
de oefenkooi zijn welkom!
Het hekwerk van de tennisbanen worden vervangen, dit gebeurd tegelijkertijd met het vernieuwen
van de banen.
Geluidsmuur van glas of Plexiglas wanneer er woningen worden gebouwd op plan Aveskamp.
Er zijn metingen gedaan qua licht en geluid. Door deze aanpassing proberen we problemen op
voorhand te voorkomen.

De cijfers van de sponsorstichting worden toegelicht. De cijfers van de sponsorstichting worden tevens
doorgenomen door de kascommissie, dit is niet verplicht. Ieder jaar schenkt de sponsorstichting 11.500
euro aan de club. Jaarlijks levert de sponsorstichting 24.000 euro op. Wanneer er extra geld voor
investeringen nodig is, kunnen we bij de sponsorstichting aankloppen, indien nodig. Leo Rondhuis geeft het
volgende aan vanuit de sponsorstichting.
Vanuit de sponsorstichting zijn er zwarte doeken geplaatst op baan 4,5 en 6.
Jaarlijks houden we geld over. De komende jaren kunnen we iets extra’s doen, waar de vereniging
misschien niet aan toekomt. De sponsorstichting heeft een eigen vermogen van 54.500 op 31 december
2018.
Leo en Walter zijn verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Zij stoppen na dit jaar met de
ledenadministratie. Een groot applaus luidt voor Walter en Leo. Opvolgers kunnen zich aanmelden.
René vraagt om een applaus voor Maikel, voor het presenteren van de mooie cijfers!

Tennis Vereniging Denekamp

Pagina - 2 -

5. Verslag kascontrolecommissie
De kascommissie bestaat uit Henk Floot en Rob Blokhuis. Henk Floot is afwezig, vanwege vakantie. Het
woord gaat over aan Rob Blokhuis. 28 januari is de kascontrole uitgevoerd in de gerenoveerde
bestuurskamer. Alle stukken waren aanwezig, alles was goed gedocumenteerd. De stukken van de
sponsorcommissie en de vereniging waren op tijd klaar en konden tijdig worden doorgenomen.
De kascommissie heeft vastgesteld dat de jaarrekening voldoet aan de daaraan te stellen eisen. Alle
bezittingen en schulden, inkomsten en uitgaven zijn voldoende onderbouwd met bewijsstukken en
cijfermatige toelichtingen zoals blijkt uit de door de penningmeester samengestelde jaarrekening en zijn
duidelijk uit de door hem gevoerde administratie te herleiden. De kascommissie is dan ook van mening dat
de jaarrekening een juiste weergave geeft van het vermogen en het exploitatieresultaat. De kascommissie
adviseert de algemene ledenvergadering het financieel verslag over het boekjaar 2018 goed te keuren en in
te stemmen met dechargering van de penningmeester. Er luidt een applaus voor de kascommissie.

6. Aanstellen nieuw kascommissie lid
Henk floot is verplicht aftredend, na 2 jaar. Monique Brouwer is aangesteld als nieuw kascommissielid voor
2019. Rob Blokhuis zal in ieder geval nog een jaar in de kascommissie blijven. Volgend jaar bestaat de
kascommissie uit Monique Brouwer en Rob Blokhuis.

7. Verslag van de commissies
De commissieverslagen zijn gepubliceerd op de website en op de club app en verwerkt in een boekwerk die
alle aanwezigen tijdens de vergadering ontvangen hebben. Alle verslagen worden doorgenomen.
Er volgt een vraag vanuit Jos van Herpt voor de PR. De clubapp is niet actueel, en is tevens moeilijk
benaderbaar. Wordt hier nog iets aangedaan? Het woord wordt gegeven aan Eric. De clubapp is niet
moeilijk, het is makkelijk te downloaden. Veel leden hebben dit nog niet gedaan. Tevens geeft Jos van
Herpt aan dat er veel oud nieuws op de app staat, hier wordt naar gekeken en waar mogelijk oude
informatie verwijderd. Bij meerdere verenigingen is navraag gedaan, hoe meer leden deze app kunnen
downloaden, zij kampen met hetzelfde probleem. De gouden tip is welkom!
Meer aandacht besteden aan het downloaden van de app. Wanneer het moeite kost om dit te
downloaden, vraag hulp aan het bestuur of de jeugd. Eventueel kunnen we een inloopavond inlassen,
indien gewenst.
Het aantal leden neemt af, maar zoals je kunt zien wordt er veel tijd door de jeugdcommissie geïnvesteerd
in het behouden van de jeugd door de vele activiteiten.

8. Huldiging jubilarissen
In totaal worden er 15 leden gehuldigd voor het 25 jarig jubileum. Dit jaar zijn er geen 40 jarige
jubilarissen. De leden die gehuldigd worden i.v.m. hun 25-jaar lidmaatschap zijn:
Irma Rondhuis, Paulien Beld, Dennis Bos, Herbert Hesselink, Paulien Heuvels, Helma Kaaij, Martin Koop,
Maria Morsink, Carlien Oortman, Clementine Oude Ophuis, Rita Roeleveld, Ingrid Steenbeeke, Hans Thijert,
Wilma Pleijhuis en Verony Wigger.
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Zij worden door René gehuldigd met een boeket bloemen en ontvangen een persoonlijke badhanddoek
bedrukt met hun eigen voornaam en de tekst “25 jaar trouw lid TVD”.
De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn krijgen de persoonlijke handdoek / bloemen alsnog
thuisbezorgd door één van de bestuursleden.

8. Bestuursverkiezingen
Aftredend en niet herkiesbaar is Tonny Dingeldein. Sinds 2004 heeft Tonny de functie van voorzitter
accomodatiecommissie uitgevoerd. Na 15 jaar stopt hij als bestuurslid. Hij heeft een bijzonder grote
bijdrage aan het reilen en zeilen van de club geleverd. René geeft een persoonlijke speech voor Tonny.
René bedankt Tonny voor de inzet. Groot applaus voor Tonny Dingeldein. Bloemen worden overhandigd.
Verkiesbaar voor de positie van voorzitter accomodatiecommissie is Martijn Pikkemaat. De leden gaan
hiermee akkoord.
Martijn Horstman is ook aftredend en niet herkiesbaar voor de functie van toernooicommissie. Hij heeft 8
jaar in het bestuur gezeten. De functie van voorzitter toernooicommissie is dan ook nog vacant.
Gegadigden kunnen zich melden. Ook volgt er een persoonlijke speech voor Martijn. Hartelijk applaus luidt
voor Martijn, ook worden er bloemen overhandigd.

9. Bestuursvoorstellen/Bestuursmededelingen
Afscheid Henny kattenpoel
Er wordt deze avond ook afscheid genomen van Henny Kattenpoel als groundsmen. Hij heeft een bijzondere
prestatie verricht voor het onderhoud van de banen, zoals de penningmeester zojuist al aangaf. Gelukkig
hebben we Jan Heuvels weten te strikken binnen de vereniging om deze belangrijke taak op zich te nemen.
De derde speech van de avond volgt, er luidt vervolgens wederom een luidt applaus voor Henny Kattenpoel,
tevens wordt er ook een cadeau en een bos bloemen overhandigd.
NL DOET
Jos heeft een schema gemaakt op de flipover voor NL DOET op 16 maart. Je kunt je via de flipover opgeven.
Alle hulp is welkom!
Opgave Tennisles voor 3 maart
De verenigingsmanager heeft vanuit zijn vakantieoord aangegeven dat de aanmeldingen voor de
tennislessen voor 3 maart binnen moet zijn, het aanmeldingsformulier volgt zo spoedig mogelijk.
Vertrouwenspersoon
Dhr. Kluitman is aangesteld als vertrouwenspersoon voor onze club. Informatie m.b.t. tot de
vertrouwenspersoon wordt zo spoedig mogelijk op de website verwerkt.

10. Begroting 2019
Maikel licht de begroting toe voor 2018.
In 2019 is de verwachting volgens de exploitatiebegroting dat we 10.000 euro overhouden.
De banen worden vervangen in 2019. Bij goed weer worden de eerste 3 banen in maart vervangen. Bij
slecht weer wordt dit verschoven naar juli/augustus en worden alle 9 banen vervangen. Dit gaat met 3
banen tegelijk. De leverancier is met 3 banen één week bezig. Dit jaar zal er dus niet volledig op de banen
worden afgeschreven. Daardoor is er een overschot op de begroting van 2019.
Er zijn geen vreemde uitgaven voor 2019 begroot. Zoals eerder aangegeven wordt er eventueel
geïnvesteerd in een geluidsmuur. We richten ons op veiligheid, met name bij baan 3, dit wordt dicht
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gemaakt, zodat kinderen er niet langs kunnen. Voorkomen is beter dan genezen.
Indien er vragen zijn over de begroting is er nu de mogelijkheid. Er zijn geen vragen over de begroting van
2019.

10.

Rondvraag

Jos van Herpt vraagt of er een opvolger is als archivaris voor Ton Zuydendorp. Hij is onlangs gestopt als
archivaris. Ton Zuydendorp is uitgenodigd voor de ledenvergadering, maar heeft zich afgemeld wegens
vakantie. Als bedankje wordt hem een bos bloemen bezorgd. Willy Snijders neemt de taak van archivaris
over. Alle stukken worden digitaal gearchiveerd.
Tevens geeft Jos van Herpt aan dat bij tennisvereniging Deurningen een groot scherm in de kantine hangt
met de opbrengst van de zonnepalen. Is dit wellicht ook iets voor ons? René bedankt Jos voor zijn inbreng
en we gaan kijken naar de mogelijkheden.
Vanuit Arjan Oolderink volgt de vraag of alle blauwe sponsordoeken worden vervangen voor de mooie
zwarte sponsordoeken. Martin Ter Elst reageert hierop dat dit een bewuste keuze is. Met het aanpakken
van de banen/hekken wordt dit aangepakt en aan het einde van het jaar wordt het hele park voorzien van
zwarte doeken. Er is hier een potje voor aldus Martin Ter Elst.
Er volgen geen verdere vragen.

11.

Sluiting

René sluit de vergadering om 21.15 uur. René wenst iedereen een fijne avond en geeft aan dat iedereen op
kosten van de club een drankje gedronken.
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Bijlage: Presentielijst
Aanwezig:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NAAM:
Jos van Herpt
Bianca Van Tongeren
Pauli Bult
Joke Dissel
Mariet Oude Dubbelink
Ingrid Steenbeeke
Ronald Steenbeeke
Paulien Beld
Rita Roeleveld
Clementine Oude Ophuis
Wilma Pleijhuis
Rene Helthuis
Leo Rondhuis
Gerard Bouwmann
Jan Heuvels
Hans Steffens
Carlien Ankone
Arjan Oolderink
Rob Blokhuis
Henny Kattenpoel
Herman Keizer
Herman Snoeijink
Robert Groeneveld
Martin Koop
Nancy Scherphof
Martin Ter Elst
Irma Rondhuis
Alfons Tijhuis
Eric Meinders
Maikel van Benthem
Ellen Oude Griep
Ronald Hanstede
Martijn Horstman
Rene Snijders
Tonny Dingeldein

Afwezig met kennisgeving
Nr.
NAAM:
1
Leo Blokhuis
2
Hans Thijert
3
Verony Wigger
4
Paulien Heuvels
5
Anke Veldscholten
6
Maria Morsink
7
Leo Peters
8
Riet Peters
9
Herma Kaay
10
Dennis Bos
11
Ton Zuydendorp
12
Roos Ter Lingen
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