Notulen
Algemene Ledenvergadering 2018
Maandag 5 februari 2018
Aanvang 20.00 uur
Aanwezig: Zie bijlage.
Afwezig met kennisgeving: Zie bijlage

1. Opening.
De voorzitter Rene opent de vergadering om 20.00 uur.
Rene stelt vast dat het vereiste ledental voor het nemen van besluiten niet aanwezig is. De voorzitter
sluit de vergadering.
In de tussentijd wordt het filmpje getoond van beelden genomen met een drone van bovenaf het
tennispark.
Rene opent de vergadering opnieuw om 20.15 uur.
Hij verwelkomt iedereen en een extra welkom voor de ereleden die allen aanwezig zijn.
Ook wil hij even stilstaan bij het overlijden van Riet van Langen. Ze heeft veel voor de club betekend
en was een warm persoon. Namens de vereniging is daar ook aandacht aan besteed. Er wordt even
een korte stilte ingelast.
Afgelopen jaar was het afscheid van Nancy Scherphof als verenigingsmanager en het was voor de
club een opgave om iemand anders te vinden voor deze functie. Nancy heeft nog veel extra werk
verzet nadat ze gestopt is. Per juli 2017 heeft Leo Blokhuis haar taken overgenomen en is aangesteld
als de nieuwe verenigingsmanager. Leo stelt zich even voor aan de aanwezigen. Hij heeft veel
bestuursfuncties vervuld bij de volleybal en was toe aan een nieuwe uitdaging toe.
Naast Leo is er nog een nieuwe gastvrouw aangenomen , Bianca van Tongeren. Zij heeft de functie
van Ine overgenomen. Er is contact met Ine en in overleg kan ze een afscheidsreceptie krijgen zoals
ze verdiend. Bianca stelt zich voor aan de aanwezigen en voelt dat ze erg warm ontvangen is bij de
club en wat ze absoluut niet verwacht had. Ze voelt zich helemaal op haar plek.
Rene wil alle vrijwilligers bedanken die de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het is belangrijk
om ook weer nieuwe vrijwilligers bij de club betrokken te krijgen. Vanuit de jeugd komt er weer een
nieuwe aanwas aan vrijwilligers en daar zijn wij erg blij mee.

2. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken binnengekomen.

3. Notulen ledenvergadering 5 februari 2017
De notulen zijn ook dit jaar gezamenlijk met de agenda en commissie verslagen in een “boekwerk”
opgenomen. Dit boekwerk is onder iedere aanwezige verspreid en was van tevoren in te zien op de
website van de tennisvereniging en de club app.
Er zijn geen op- en/of aanmerkingen over de notulen. Deze worden dan ook vastgesteld.

4. Financieel verslag van de penningmeester.
Rene geeft het woord aan Maikel.
Maikel wil eerst Robert en Walter Groeneveld bedanken voor al hun inzet vanuit de
ledenadministratie. Ze werken veel mee met nieuwe ontwikkelingen en denken in het belang van de
club wat betreft efficiëntie. Een applaus voor hen.
De belangrijkste inkomstenbron is de kantine. De boekhouding van de kantine is door Nancy
Scherphof gedaan en zij verdiend ook een applaus voor al haar werk.
Maikel ligt de exploitatie toe. Er is een positief exploitatiesaldo van ruim 12000 euro.
Dit komt o.a. door de opbrengsten van de kantine die aanzienlijk gestegen zijn. Dit heeft enerszijds te
maken met dat de kantine meer uren open is en er is een sterke stijging van opbrengsten van het
eten.
Bij de diverse baten is er een ruim ontvangst van energie.
Bij de personeelslasten zien we een stijging; in 2016 hebben we veel beroep gedaan op vrijwiligers en
in 2017 zijn we meer uren open geweest.
Als we kijken naar de lasten dan zijn de afschrijvingen activa een stukje gestegen. Dit wordt
veroorzaakt doordat er in 2017 een volledig jaar is afgeschreven op de nieuwe ledverlichting en
zonnepanelen en in 2016 was dit een half jaar.
De accommodatiekosten zijn een stuk lager dan 2016. Dit wordt enigszins veroorzaakt door de
energielasten die ruim 4000 euro lager zijn. De schoonmaakkosten zijn ook lager geworden. We zijn
veranderd naar een schoonmaakbedrijf.
De verenigingslasten zijn iets hoger geworden. In 2023 bestaan we 50 jaar. Er is een dotatie van 5000
euro gedaan voor de jubileumvoorziening.
Het is een zeer gezonde exploitatie met name door de gigantische opbrengst van de kantine en ook
de banen die goed onderhouden en bespeelbaar blijven. Henny verdiend hier een applaus voor.
Het aantal leden is totaal 823 waarvan 118 junioren en 705 senioren. Het aantal junioren is
afgenomen en dit komt mede door een verschuiving naar de senioren.
De omzet van de kantine is hoger en we zien een marge van 52,5% en dit is met 2% gestegen ten
opzichte van vorig jaar. De opbrengt van het eten zit een hoge marge op en we hopen dat we dit vast
kunnen houden in 2018.
De kosten van de banen zijn redelijk stabiel en kunnen we in de grip houden, ondanks dat de banen
boekhoudkundig zijn afgeschreven.
Na een vol jaar draaien van ledverlichting en zonnepanelen is het energieverbuik sterk gedaald en
verdiend het zich heel snel terug.
Maike licht de balans toe.
Er zijn een aantal voorzieningen gedoteerd voor de accomodatie, zonnepanelen, banen en jubileum.
Mochten er problemen zijn en er komen onverwachtse kosten, dan is er geld beschikbaar.
Aan de activa kant zien we dat we de banen uit eigen middelen kunnen financieren. Er zijn veel
financiele middelen aanwezig voor vernieuwing van de banen 1 t/m 9.

Maikel neemt ons mee in de cijfers van de sponsorstichting.
Elk jaar schenkt de sponsorstichting een bedrag van 11.500 euro aan de club.
De verwachting dat er meer kosten komen t.a.v. doeken/borden; te denken aan vernieuwing
hiervan.
Er is een batig saldo van ruim 8000 euro.
Balans laat een eigen vermogen zien van ruim 48000 euro. Er zitten weinig risico's in deze exploitaite.
Leo Rondhuis, penningmeester van de sponsorstichting, verdiend hier een applaus.

5. Verslag kascontrolecommissie.
De kascommissie bestaat uit Arie Kwast en Henk Floot.
Henk moest helaas verstek laten gaan i.v.m. vakantie.
Arie Kwast raadt iedereen aan het een keer te doen om een kijkje te nemen in de cijfers van de
vereniging.
Arie Kwast brengt het volgende verslag uit.
Op verzoek van het bestuur van Tennis vereniging Denekamp heeft de kascommissie, de in dit
verslag opgenomen jaarrekening over het boekjaar 2017 beoordeeld. De jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2017, welke sluit met een eigen vermogen van 125.963 euro en een
exploitatierekening over 2017 welke sluit met een exploitatieresultaat van 12.551 euro en de
toelichting hierop.
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
2017 goed te keuren en in te stemmen met dechargering van de penningmeester.
Arie Kwast treedt af als kascommissielid en Henk Floot zal nog een jaar in de kascommissie blijven.

6. Aanstellen nieuw kascommissie lid.
Een nieuw kascommissie lid heeft zich nog niet gemeld. Henk Floot zal in ieder geval nog een jaar in
de kascommissie blijven maar wie hem bijstaat zal later ingevuld moeten worden.

7. Verslagen 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.

8. Huldiging jubilarissen.
In totaal worden er 23 leden gehuldigd voor hun jubilarisschap.
Dit jaar worden er zelfs 8 leden gehuldigd voor hun 40 jarig lidmaatschap: Maaike Scholten, Pauli
Bult, Annemarie Elderink, Hans en Trudie Steffens, Jan ter Hart, Leo en Riet Peters.
De leden die gehuldigd worden i.v.m. hun 25-jaar lidmaatschap zijn: Laurens Broenink, Anita
Brunnikhuis, Yvonne Heerts, Roy Grunder, Max en Anja Hogeling, Henrike Kamphuis, Henny
Kattenpoel, Lotte Rikkink, Arjan Kiffen, Marian Snoeijink, Hanneke Thijert, Paulien Toebes, Gerard
Wargers en Sjaak Pinkster.

Zij worden door Rene gehuldigd met een boeket bloemen en ontvangen een persoonlijke
badhanddoek bedrukt met hun eigen voornaam en de tekst “25jaar / 40 jaar trouw lid TVD”.
De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn krijgen de persoonlijke handdoek / bloemen alsnog
thuisbezorgd door één van de bestuursleden.

9. Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar is Tonnie Dingeldein. Hij neemt zitting in het bestuur namens de
accommodatiecommissie en wil komend jaar vervolgen.
Bestuurslid Karin Hidding is aftredend als secretaris en niet herkiesbaar. Na 7 jaar stopt ze ermee.
Wil blokhuis is ook aftredend en niet herkiesbaar. Zij heeft veel werk verzet voor de jeugd en heeft
10 jaar zitting genomen in het bestuur.
Verkiesbaar voor de positie van secretaris is Ellen Oude Griep. Zij wil in ieder geval voor een jaar de
taken overnemen. Ze wordt met een applaus gekozen.
De positie van Wil Blokhuis wordt vervuld door Ronald Hanstede. Hij is al jaren lid van de club en al in
het verleden in het bestuur gezeten als secretaris. Hij zal als jeugd voorzitter in het bestuur zitting
nemen. De leden gaan hiermee akkoord en ook Ronald krijgt een hartelijk applaus.

10.

Bestuursvoorstellen / Bestuursmededelingen.

Maikel krijgt het woord. Hij wil een contributieverhoging per 1 januari 2019 doorvoeren. Er gaat
wat gebeuren in de toekomst m.b.t. de nieuwe banen en het park. We zien het genoodzaakt een
voorstel te gaan invoeren. Het voorstel is 10 euro op jaarbasis voor senioren en 5 euro voor 13-17
jarigen en jeugd t/m 12 jaar 4,50 euro.
In het verleden waren er 4 leeftijdscategorieën voor de contributie waaronder tot 10 jaar en 10-12
jaar. De categorieën worden iets aangepast in de categorie leeftijd basisschool, voortgezet onderwijs
en senioren.
Het voorstel is de contributieverhoging per 1 januari 2019 in te laten gaan.
Jos van Herpt wil graag melden dat de jeugd hier niet mee belast moet worden aangezien nieuwe
aanwas gestimuleerd moet worden en dat bv. de senioren iets meer gaan betalen. Leo Blokhuis licht
toe dat er meer activiteiten aan de jeugd moet worden aangeboden en bv. extra trainingen.
Maikel geeft aan dat het studentenvoordeel van kracht blijft.
Het voorstel; 1 januari 2019 is de contributie verhoging, wordt aangenomen door de leden.
Ook dit jaar is er weer een aanvraag gedaan voor de bijdrage oranjefonds NL doet.
Op 10 maart is de schoonmaakdag en leden kunnen zich aanmelden.

11.

Begroting 2018.

Maikel licht de begroting toe voor 2018.
De verwachting is dat er weinig afwijkingen zijn qua contributie gezien de stabiliteit in de leden.
Het is een voorzichtige begroting. De privatiseringsbijdrage en de bijdrage sponsorstichting staan
vast. De personeelslasten zijn hoger begroot. Dit komt omdat de nieuwe medewerker in dienst is en
hiervoor betalen we als verenging hogere werkgeverslasten. Persoon < 65 heeft hogere
werkgeverslasten dan >65 jaar. Ook hebben we gekozen voor meer bezetting van de kantine en is
Bianca meer uren aanwezig. Dit ook om de druk op onze vrijwilligers te verlagen.
De post afschrijving zal een stuk lager zijn dan voorgaande jaren. De banen 1 t/m 9 zijn in 2017
volledig afgeschreven en we kunnen een jaar langer dan gepland met de banen.
De accomomodatiekosten zijn hoger begroot; ingerekend dat er onnodige kosten kunnen komen van
het onderhoud van de banen. Er is een lening van de provincie overijssel met een laag rente

aangevraagd en goedgekeurd zodat we 75% van de investering van de zonnepanelen/ledverlichting
terug kunnen vorderen. Deze rentelasten zijn al ingerekend voor komend jaar.
Komend jaar wordt er een duidelijk plan van aanpak gemaakt voor het upgraden van de banen 1t/m
9 en de oefenkooi dat in 2018 zal plaatsvinden. De kosten van vervanging van de banen bedraagt ca.
200.000 euro. Deze kosten zien we pas terug in de begroting van 2019 gezien door middel van de
afschrijving op deze banen.
Het privatiseringsbedrag (subsidie van de gemeente) loopt waarschijnlijk tot 2030.

12.

Rondvraag.

Bianca van Tongeren geeft aan dat ze de hapjesplank afgelopen jaar geïntroduceerd heeft en volgens
haar is dit succesvol ontvangen. De bedoeling is dan ook dat competitieteams de hapjesplank kunnen
bestellen. Er komt zowel een mannen als vrouwen hapjesplank. De mannenplank (worst,
gehaktballetjes,etc) is 20 euro en de vrouwenplank (stokbrood, sausjes etc) 10 euro.
Je kunt als team dit bestellen. Het besluit van het bestuur is dan ook dat er geen hapjes meer worden
meegenomen door de teams. Ook wordt er aan alle teams cake aangeboden.
Wilfried Nieuwhuis wil graag melden dat hij met z'n team al vijf jaar op de wachtlijst staat voor de
vrijdagavond. Op de vrijdag is er een groot probleem. Er is veel animo voor. De leeftijdsgrens is
omlaag gegaan naar 35+. Er is dit jaar 1 team bijgekomen op de vrijdagavond maar al jaren vol. Als
bestuur wordt hier over nagedacht. We plaatsen 12 teams op een vrijdagavond en naar oplossingen
wordt gekeken aldus Martijn Horstman. Rene wil graag ideeën vanuit de leden om dit probleem op
te lossen.
Bij Wubbenhof waar 2 banen liggen, is ook geen mogelijkheid om te spelen. Dit wordt elk jaar
opnieuw bekeken.
Alfons Tijhuis geeft aan dat je je als individu moet opgeven om bij teams geplaatst te worden. Als
team is het onmogelijk om te kunnen spelen. Zo'n grote wachtlijst en kijk maar naar de laatste jaren,
er zijn weinig teams die stoppen. Vaak stopt er een lid bij een team en komen er weer nieuwe bij.
Het bestuur heeft hier al een standpunt ingenomen wanneer je een team blijft als er teamleden
stoppen.

13.

Sluiting.

Rene sluit de vergadering om 21.23 uur.
Maikel geeft aan dat er een drankje namens de vereniging gedronken kan worden.
Bianca geeft aan dat we de hapjesplanken kunnen proeven.

Bijlage: Presentielijst
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

NAAM:
Ronald Hanstede
Martin ter Elst
Lotte Rikkink
Henny Kattenpoel
Laurens Broenink
Wilfried Niewhuis
Henrike Kamphuis
Ellen Oude Griep
Alfons Tijhuis
Leo Rondhuis
Herman Keizer
Gerard Bouwmann
Hans Steffens
Arie Kwast
Willie Snijders
Leo Peters
Pauli Bult
Mariet Olde Dubbelink
Joke Dissel
Paulien Toebes
Leo Blokhuis
Tonny Dingeldein
Martijn Horstman
Willy Blokhuis
Jos van Herpt
Bianca van Tongeren
Martin Tijkorte
Arjan Oolderink
Robert Groeneveld
Marianne van de Laan
Henny Groot Zwaaftink
Maikel van Benthem
Rene Snijders
Karin Hidding

Afwezig met kennisgeving:
1.
2.
3.
4.

Han Snoeijink
T. Schroder
Wendy Bartelink
Anke Veldscholten

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Anita Brunnikhuis
Esther Smidt
Ronald Steenbeeke
Marian Snoeijink
Nancy Scherphof
Han Scherphof
Trudie Steffens
Jan ter Hart
Riet Peters
Henk Floot
Annemarie Elderink
Maaike Scholten
Hanneke Thijert
Roy Grunder
Sjaak Pinkster

