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ALGEMENE 
LEDENVERGADERING 

LTC ’T LOO 
Notulen Algemene Leden Vergadering  

woensdag 22 maart 2017  
 

1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur. Het benodigde aantal leden voor 
stemgerechtigdheid is niet aanwezig. De voorzitter schorst daarom de vergadering. 
Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en kan de ALV conform de 
reglementen doorgang vinden en zijn de genomen besluiten bindend.  

 

2.  Vaststelling van de agenda 

De agenda zoals deze is voorgesteld, met toevoeging van voorstel verharding 
ondergrond tennisbanen, wordt vastgesteld zonder verdere wijzigingen. 

 

3.  Mededelingen 

 - Afmeldingen: 20 afmeldingen 

 - Notulen van de ALV van 23 maart 2016: 

   De notulen worden zonder wijzigingen aangenomen. De voorzitter bedankt 
   de secretaris voor het opmaken van de notulen. 
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4.  Bestuurswisseling 

 Afgetreden:  Nico Ammerlaan – TC voorzitter.  

Nico is er niet bij vanavond. Hij is nog steeds actief binnen TC en KC en is na 3 jaar 
bedankt met een etentje. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn actieve inzet 
binnen de club. 

 Afgetreden: Nancy Detiger – JC voorzitter.  

Nancy is 3 jaar lang bestuurslid geweest en totaal 8 jaar actief met diverse functies 
binnen de JC. Nancy is momenteel binnen de TC actief. Ook zij is bedankt met een 
etentje. Nancy wordt nogmaals bedankt voor haar inzet binnen de JC door het 
bestuur.    

 Verkiesbaar: Ronald Enthoven – TC voorzitter.  

Ronald wordt onder applaus aangesteld als TC voorzitter. 

  Vacante functie: JC voorzitter. 

De voorzitter doet nogmaals een beroep op alle leden om invulling te geven aan 
deze functie. Het bestuur en JC hebben actief leden benaderd hiervoor, maar nog 
steeds zonder succes. De voorzitter en TC voorzitter hebben tijdelijke de functie van 
JC voorzitter waargenomen, maar zij leggen beiden deze taken neer.  

 

5.  Verslagen commissies 

Deze worden later in de vergadering besproken. De verslagen worden aangenomen.  

 

6.  Aftreden en toetreden van commissieleden 

TC: 
Toetredend: Nancy Detiger en Carla Berkman  
 
Communicatie werkgroep: 
Aftredend: Marja van der Stok 
Toetredend: Ingrid Dukker 
 
 Sponsorcommissie: 
Toetredend: Robèr van der Kooy, Cor van Staalduinen, Louis Voskamp en Jacques 
Enthoven 
  
Evenementencommissie: 
Toetredend: Ruud Hanemaayer, Jolanda van Bijsterveld, Nick Bartels en Susanne 
Beek-Vijverberg 
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 ICT werkgroep: 
Toetredend: Martin de Hoog en Marcel van der Ham 
 
 Jeugdcommissie: 
Toetredend: Nadine ten Have en Luciënne Verbeek 
Aftredend: Karin Vos 
 
KC: 
Aftredend: Esmee Lodewijk, Nadine Lodewijk,Rob Volkering 
Tijdelijk aftredend: Annemarie Blom, Pim Ammerlaan en Evie Schoutens 
Toetredend: Ronald van Os, Rick van Os, Alex Vellekoop, Dave van der Kaden, 
Francis Keijzer, Theo Staats, Conno Koole, Tessa Fransen en Rob Varekamp. 
 
Toon van Vliet is gestopt als kok op de zondag, tijdens de competitiedagen. 
 
Materiaal: 
Aftredend: Gé v/d Ploeg 
Toetredend: Joop Knijnenburg 
 

7.  Jaarrekening 2016 Inclusief verslag kascommissie 

De penningmeester licht de jaarrekening toe en geeft aan dat in de jaarrekening een 
correctie van toepassing is: De omzet op blz. 3 moet zijn: €33.569,- i.p.v. €7.509,-   

Vrijwilligersvergoedingen zijn toegenomen i.v.m. meer barbezetting door KC-ers 

Kosten te treffen voorzieningen i.v.m. vervanging van de banen en mogelijke 
toekomstige plannen als vervanging van de installatie van de ballonhal en mogelijke 
uitbreiding van tennisbanen worden op het niveau van 2015 gehandhaafd. 

Wim Steentjes (voorzitter van de kascommissie 2016) leest het verslag vanuit de 
kascommissie voor en de commissie verleent de penningmeester decharge voor de 
kascontrole. De penningmeester bedankt de kascommissie voor hun inzet en 
betrokkenheid bij de uitvoering van de controle.  

Wim treedt als voorzitter af en wordt opgevolgd door Niek van Wijk. Gerard van 
Dalen treedt toe als lid voor de controle over 2017. Frans Batist treedt toe na de 
oproep als reserve-lid en wordt met een luid applaus benoemd door de ALV. 

 

8.  Vaststelling begroting 2017 

De begroting voor 2017 wordt gepresenteerd. In 2016 heeft de ALV het bestuur 
toestemming gegeven voor de vervanging van de tennisbanen en de hekwerken voor 
een begroot bedrag van ongeveer € 300.000. Bij de voorbereiding vanuit de 
werkgroep Commissie Baanvervanging is er een uitbreiding op het voorstel van 
alleen vervanging van tennisbanen en hekwerken gekomen. 
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Het voorstel vanuit de Commissie Baanvervanging is om ook gelijktijdig de huidige 
ondergrond te vervangen door een verharde ondergrond. Dit betreft het product Field 
Drain.  

In de presentatie van de begroting 2017 is rekening gehouden met het scenario van 
vervanging van de tennisbanen/hekwerken en het scenario waarbij de ondergrond 
ook wordt verhard. Hierdoor zal de investering ongeveer € 129.000 hoger uitpakken. 
Het bestuur stelt voor om eerst het voorstel voor verharding van de onderleg te 
bespreken om vervolgens de scenario’s voor de begroting voor 2017 (en de jaren 
hierna) met de ALV te bespreken en om aan de hand van het besluit van de ALV 
voor het wel of niet vervanging van de onderlaag, de begroting vast te stellen. Het 
woord wordt aan Jaap Jan Kuyvenhoven (voorzitter Materiaalcommissie en 
Commissie Baanvervanging) gegeven om een toelichting op de vervanging van de 
tennisbanen/hekwerken en de onderlaag te geven. 

 

9. Presentatie vervanging tennisbanen 

In 2016 is er een goedkeuring gegeven voor de vervanging van de banen en het 
hekwerk. Naar aanleiding hiervan is een speciale commissie opgericht. 

De commissie heeft begeleiding gehad van een adviseur vanuit de organisatie 
Kennis van Sport. 

De commissie is bij verschillende tennisparken gaan kijken en heeft de ervaringen 
meegenomen in de eisen en wensen van de commissie richting de werkopdracht. 

Na vergelijk van vijf aannemers, kwam Firma Antea als beste naar voren. De 
opdracht is dan ook uitbesteed aan deze organisatie. 

Door middel van een presentatie met enkele foto’s worden de plannen nader 
toegelicht. 

De tennisbanen zijn nu 12 jaar oud. Deze zullen vervangen moeten worden. De 
banen krijgen dezelfde bovenlaag, namelijk: 6100 m2 smashcourt.  

Baan 8, 9 en 10 krijgen een kidsbelijning. Deze extra lijnen liggen ook al bij andere 
tennisverenigingen en worden daar als positief ervaren.  

Bij baan 1,2 en 3 zit een zandlaag onder de lavalaag. Deze zandlaag dient 
vervangen te worden. Banen 1, 2 en 3 lopen schuin af. Dit zal geëgaliseerd moeten 
worden om zeker te zijn dat de KNLTB deze banen als wedstrijdbanen goedkeurt. 

Het hekwerk rondom alle banen op het hele park wordt vervangen. Het gaas dat 
gebruikt zal worden, zal rondom van dikker materiaal zijn dan op de plekken waar 
zicht door het gaas vereist is. 

Bij baan 10 komt een nieuw pad met bankjes (lager hekwerk), zodat deze baan van 
de zijkant te zien is. 
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Jaap-Jan legt het voorstel vanuit de Commissie Baanvervanging en het bestuur voor 
verharding van de ondergrond met Field drain aan de ALV voor. Jaap-Jan licht kort 
de eigenschappen van Field Drain toe en geeft het woord aan de vertegenwoordiger 
van het bedrijf dat Field Drain aanlegt. De ALV krijgt een toelichting op het materiaal 
en het gebruik ervan. 

De voorzitter en Jaap-Jan nemen afwisselend het woord om het voorstel vanuit het 
bestuur en Commissie baanvervanging voor verharding van de ondergrond toe te 
lichten. Dit ook aan de hand van het begrotingsoverzicht 2017. 

Jaap-Jan geeft aan dat tijdens de aanbesteding van vervanging van de 
tennisbanen/hekwerk vanuit de baancommissie ook gekeken is naar de optie om de 
ondergrond te verharden. Dit om te zorgen voor een betere balstuit en afwatering. Er 
is gesproken met partijen over het type ondergrond en de mogelijkheden om dit aan 
te leggen. Er bleek geen geschikte ondergrond te bestaan op dat moment. 

Twee weken voor deze ALV ontving Jaap-Jan geluiden vanuit Honselersdijk over de 
vervanging van de banen daar en de verharding van de ondergrond. Vanuit deze 
informatie bleek dat er wel degelijk geschikt materiaal voor verharding van de 
ondergrond voor ons tennispark is, namelijk Field Drain. Vanuit de commissie 
baanvervanging is besloten om bij de adviseur vanuit Kennis van Sport en aannemer 
Antea navraag te doen over de mogelijkheden van dit materiaal en een prijsopgave. 

Door de verbetering en verduurzaming van de ondergrond van ons tennispark is 
besloten om de aanschaf in de ALV voor te leggen. De ondergrond dient naar 
verwachting minimaal 30 jaar mee te gaan. 

De voorzitter licht toe dat gezien het korte tijdsbestek het voor de commissie 
baanvervanging nog niet mogelijk is geweest om op een tennispark te spelen met 
dezelfde baansoort en ondergrond. 

Aangezien TC Honselersdijk in hun voorbereiding de aanleg van Field Drain uitvoerig 
heeft getest, deelt de voorzitter informatie vanuit de baancommissie van 
Honselersdijk over de aanleg. 

Voordelen: 

- Door betere stuit meer tennisplezier 

- Onderlaag gaat minstens 30 jaar mee, dus duurzame onderlaag 

- Onderlaag met goede afwatering 

Planning: 

- Planning van de vervanging:  

Optie A: geen verharding van de onderlaag. Deze oorspronkelijke planning was om 
het gefaseerd te gaan doen. Dan gaan de meeste toernooien door.  
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Optie B: wel verharding van de onderlaag. Park zal volledig afgesloten worden van 
24 juli tot 25 augustus 2017. Er zal niet getennist kunnen worden in deze periode. 

 

Begroting 2017 consequenties: 

In het investeringsoverzicht over 2017 is de vervanging van de tennisbanen en het 
hekwerk opgenomen. De verharde onderlaag was hierin niet meegenomen. 
Voorzitter geeft aan deze totale investering te willen doen met eigen financiële 
middelen, naast de overige investeringen die gepland staan. 

Excl. Field Drain incl. BTW 300.000,-  

Met field drain wordt de investering 421.000 euro (evt. met subsidie, nog niet bekend, 
rond de €23.000 euro) 

Ook is het bestuur op dit moment in gesprek met verenigingen rondom het park i.v.m. 
mogelijke uitbreiding van de tennisbanen. Hierover is nog geen duidelijkheid. 

Mogelijke uitbreiding op de parkeerplaats is duurder dan uitbreiding op terrein Lyra 
i.v.m. leidingwerk. Mocht deze uitbreiding op kort termijn komen, dan zal er een  
nieuwe ALV uitgeroepen worden. Dan zal dit niet uit eigen middelen betaald kunnen 
worden, maar zal er een lening aangevraagd worden. 
 
Hieronder volgt een weergave van de vragen van de leden naar aanleiding van de 
presentatie van de vervanging van de tennisbanen/hekwerk, ondergrond en 
begrotingsoverzicht 2017: 

Gerard v Dalen: Hoe hoog is het hekwerk? Wij slaan er nog wel eens een bal 
overheen. 

Jaap-Jan licht toe dat er 3 meter hek met naast baan 7 en 10 en achter baan 8,9 en 
10 3 meter net. 

Jaco Hoogerbrugge: Hoe zit het met de vochtdoorlaatbaarheid?  

Doorlaatbaarheid is aanzienlijk meer dan bij asfalt. 

Jan v Dijk: Hoe zit het met vorst?  

Het water kan weg in de constructie. Door het hoge poreuze gehalte zal het water zo 
snel wegstromen dat het geen kans krijgt om te bevriezen. 

Joop Knijnenburg: Wordt er vanuit de KNLTB goedkeuring verleend voor smashcourt 
banen met verharde onderlaag als officiële wedstrijdbaan?  

Ja, hier is contact over geweest. 
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Jaco Hoogerbrugge: Is er een groot risico dat de laag dichtslibt door algvorming?  
 
De samenstelling van Field Drain is van grof materiaal, hierdoor is er veel ruimte 
tussen het materiaal waardoor dit risico nagenoeg niet aanwezig zal zijn. Door 
waterdoorlaatbaarheid (4x meer dan bij asfalt) wordt er meer vuil meegenomen.  
 
Ted v.d. Hoeven: De huidige banen zijn slechter geworden, hoe komt dat?  
 
Het is puur de mat die ouder wordt en dicht gaat zitten. Dit zorgt voor een slechtere 
afwatering. Door het vervangen van de bovenmat zal dit probleem naar verwachting 
verholpen zijn. Door de ondergrond van Field drain zal de afwatering naar 
verwachting nog sneller gaan, dan bij de huidige onderlaag.  
 
Arwin van Eijk: Hoe is de demping?  

Deze moet van de mat komen en deze blijft hetzelfde. Jaap-Jan geeft aan dat de 
banen te vergelijken zijn met de banen in Poeldijk. Het is geen issue voor knieën en 
andere gewrichten. 

Leo Hofstede : Wat is het gewicht van het materiaal?  
 
Er wordt lava afgehaald en hergebruikt, 35 procent is lucht dus geen verzakking te 
verwachten. 
 
Wim Steentjes: Hoe zit het met de vervanging van de ballonhal bij een calamiteit of 
de kosten van een ander calamiteit met betrekking tot onze financiën? 
 
De voorzitter geeft aan dat we adequaat verzekerd zijn en bij een calamiteit dit het 
grootste gedeelte zal dekken. Wanneer er dan nog een gat is, dan zou dit door een 
externe financiering opgevangen kunnen worden. Hiervan zullen de rente en 
aflossing bij een normale bedrijfsvoering geen nadelige consequenties voor de leden 
hebben. 
 
Ted v.d. Hoeven: Worden naast vervanging van de tennisbanen ook gelijktijdig de 
natte ruimtes aangepakt? 
 
De voorzitter zegt dat dat ideaal zou zijn. Jaap-Jan ligt nader toe dat er offertes 
liggen voor het opknappen van de natte ruimtes. De vraag is of dit gelijktijdig lukt met 
de renovatie van het park. Dit hangt ook af of aannemers op dat moment 
gelegenheid hebben. 
 
Jan v Dijk: Hoe zit het met de garantie?  

Jaap-Jan geeft aan dat dit 6 of 7 jaar betreft. 
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Piet van der Hout: De senior leden die niet aan toernooien of iets dergelijks mee 
doen, kunnen nu ruim 8 weken niet spelen op het park. Zij worden onevenredig hard 
getroffen. Wordt door het bestuur hiervoor een oplossing geboden?  
 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich hiervan bewust is en dat er gekeken zal 
worden of er met verenigingen in de regio een regeling kan worden getroffen. Maar 
gezien het korte tijdsbestek om regelingen te treffen, kan er geen garantie vanuit het 
bestuur worden gegeven. 
 
Sabine Donk: Is er nog gedacht aan een gezamenlijke aanbesteding met 
Honselersdijk? 
  
De situatie van beide tennisparken verschilt zo, dat er een gezamenlijke 
aanbesteding niet mogelijk is. 
 
De voorzitter vraagt aan de ALV goedkeuring i.v.m. aanleg Field Drain. Ook vraagt 
de voorzitter de ALV toestemming voor aanpassing van de begroting 2017.  

Het voorstel voor vervanging van de tennisbanen met aanleg van de ondergrond 
Field Drain wordt unaniem aangenomen.  

De voorzitter geeft aan dat de baancommissie de volgende actiepunten gaat 
ondernemen: 

- Testen van vergelijkbare banen op andere parken 
- Uitwerking van het tijdschema van de baanvervanging 
- Communicatie over de consequenties van de baanvervanging naar alle leden  
 
Er wordt gevraagd wie er graag mee wenst te gaan met het testen van tennisbanen 
met Field Drain als onderlaag. 

Ronald Koeckhoven, Ruud Hanemaayer, Bas Zeestraten, Peter Dijkhuizen, Marcel 
Enthoven steken hiervoor hun hand op. 

Zij ontvangen t.z.t. een uitnodiging van de baancommissie om mee te gaan. 

Ilse de Jong: Nu er is gekozen voor field drain, wordt er dan gekozen voor optie B 
qua planning? 
  
Ja, dat klopt. Ook is de aangepaste begroting voor 2017 aangenomen. Hierbij wel de 
aantekening dat de investering in de natte ruimtes afhankelijk is van de 
ontwikkelingen wat betreft de uitbreiding van de tennisbanen. Wanneer blijkt dat hier 
de komende drie maanden geen voortgang in zit, dan zal de vervanging van de natte 
ruimtes later gedaan worden in het jaar. 
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10.  VOG beleid 

We willen hier als vereniging veilig kunnen sporten, zonder dat mensen zich 
geïntimideerd worden. De voorzitter geeft aan wie binnen de vereniging een VOG 
(Verklaring omtrent gedrag) zal moeten hebben. Om een beleid hiervoor te maken, 
zal er een commissie in het leven geroepen moeten worden. 

Na de vraag wie er in deze commissie zouden willen zitten, melden Paul v Deventer, 
Marian Borsboom en Anita v Vliet zich aan.  

Er is ook een vertrouwenspersoon nodig. Marian geeft aan deze rol ook te vervullen 
binnen haar werk en wil deze rol ook op zich nemen. De voorzitter dankt hen voor 
hun aanmelding en geeft aan dat er met hen contact zal worden opgenomen om het 
plan van aanpak op te stellen. 

 

11. Herschrijven Statuten, huis- en baanreglement 

De voorzitter vraagt wie zich willen aanmelden om deze statuten/reglementen te 
herschrijven. Peter Dijkhuizen, Kees v Antwerpen en Sabine Donk melden zich aan 
voor deze werkgroep. Uitkomsten van deze werkgroep zullen aan de ALV van 2018 
worden voorgelegd. 

 

12. Toelichting op beleidskader en uitgevoerde actiepunten hieruit 

 *  Presentatie sponsorbeleid: 

De voorzitter geeft aan dat er sponsors nodig zijn voor faciliteiten voor de jeugd en 
selectiespelers. Er is een nieuwe sponsorcommissie met nieuwe leden. Er is een 
folder uitgebracht met sponsormogelijkheden. Een ieder kan de sponsorcommissie of 
het bestuur hierover aanspreken. 

Peter Dijkhuizen: Ik mis sponsorkleding, zoals bij Lyra. 
 
De voorzitter geeft aan dat er een kledinglijn is bij I-tennis. Dit is een optie om zo 
binnen een team dezelfde uitstraling hebben. Op deze kleding zit dan het logo van 
de club. 
 
Marian Bosboom: Wanneer gaat dit in?  
 
De voorzitter geeft aan dat hier al een mail over is uitgegaan richting teamcaptains. 
 
*  Ontwikkelingen TC: 

Ronald licht de voortgang toe op een aantal tennis technische punten uit het 
beleidsplan. 
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In 2016 zijn de eerste stappen gezet aan het prestatieve beleid binnen de vereniging. 
De gestelde ambitieniveau in de voorjaarscompetitie is direct in het 1e jaar gehaald 
door het kampioenschap van Dames 1 en Heren 1. Helaas is Heren 1 wel uit elkaar 
gevallen. Hiervoor in de plaats is een mixteam geformeerd met overwegend 
jeugdleden, die onlangs de overstap hebben gemaakt naar de senioren. Zij zullen 
starten in de 5e klasse. 

Peter Dijkhuizen: Hoe worden de senioren gefaciliteerd?  
 
Zij krijgen deels gesubsidieerde training en krijgen de kleding uit de clublijn 
aangeboden. 
 

Voor wat betreft competitietennis is de insteek om zoveel mogelijk leden in het voor- 
en najaar competitie te kunnen laten spelen. Het lukt helaas niet om alle teams te 
kunnen plaatsen. Afgelopen jaar is hard aan gewerkt om hiervoor beleid te maken en 
dit ook transparant uit te dragen. 

Cees Montauban: Blijven er nog banen over voor recreanten op de vrijdagavond? 

Ronald geeft aan dat er tijdens de competitieperiode een beperkt aantal banen 
beschikbaar zijn om vrij te spelen. 

Vorig jaar is er een start gemaakt met een draaiboek voor toernooi organisaties. De 
commissies van de verschillende toernooien hebben het draaiboek over het 
algemeen als prettig ervaren. Het biedt ze leidraad voor de organisatie. Daarnaast 
kan het helpen bij de overdracht naar nieuwe commissieleden. 

Aanbestedingstraject tennisleraar: In eerste instantie was oktober 2016 de deadline. 
Aangezien wij als bestuur dit zorgvuldig wilde aanpakken is ervoor gekozen om dit uit 
te stellen naar april 2017. Het proces rondom de aanbesteding is in de zomer van 
2016 gestart met een enquête onder de leden. De uitkomst van deze enquete is 
meegenomen in een profielschets voor de tennisschool op onze vereniging. 
Vervolgens zijn enkele gerenommeerde tennisscholen uit de regio en onze huidige 
tennisschool (Sibma Tennis) aangeschreven om mee te dingen in het 
aanbestedingstraject. Naar aanleiding van de ingediende plannen zijn er gesprekken 
geweest met een tweetal tennisscholen, waarbij uiteindelijk de keuze is gevallen op 
het verlengen van de verbintenis met Sibma Tennis. 

 *  Ouderenbeleid 

Feit is dat overdag de banen meer leeg liggen, dan ‘s avonds. Senioren zouden dan 
meer gebruik van de banen kunnen maken. Mensen uit deze doelgroep zullen dan 
ook zelf de barbezetting moeten invullen. Erwin vraagt wie wil dit ouderenbeleid mee 
zou willen ontwikkelen? Toon van Vliet meldt zich aan. 

Anneke Rovers: Is er behoefte aan?  
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Ja, dat is er. Maar er volgen vooralsnog geen aanmeldingen. Het bestuur geeft aan 
open te staan voor het invulling geven aan beleid voor doelgroepen en ook het 
seniorenbeleid. Mochten mensen dit samen met het bestuur op willen pakken, dan 
verneemt het bestuur dit graag. 
 
 *  Vrijwilligersbeleid.  

Achter de schermen moet er veel gebeuren. Op sommige plekken gaat het wat 
wringen.  

Per jaar zijn er ongeveer 240 vrijwilligers, variërend van inzet voor een aantal uur tot 
echte weektaken. Er zijn ongeveer 134 kernvrijwilligers (met een inzet van meer dan 
5 dagen per jaar). Na de leeftijd van 60 jaar neemt de inzet als kernvrijwilliger af. 

Anneke Rovers: Er zijn meer dan 1 vrijwilligers van 70 jaar.  

De voorzitter geeft aan dat die er inderdaad zijn, maar dat zijn geen kernvrijwilligers 
die bekend zijn bij het bestuur. Het overzicht dat gepresenteerd wordt is een ruwe 
schets en zeker geen exacte analyse. Het is bedoeld om de leden een idee te geven 
hoeveel vrijwilligers er nodig zijn om een succesvolle vereniging te zijn en te blijven 
en hoe groot de kern is. 

De vrijwilligersavond is voor alle 240 vrijwilligers en het aardigheidje rond de kerst is 
voor de kernvrijwilligers. Desondanks is er toch een tekort aan vrijwilligers. Alle leden 
die doordeweeks competitie spelen zullen ook een bijdrage in de KC moeten doen. 
Op competitiedagen voor de jeugd zullen ook ouders zich moeten gaan inzetten op 
deze dag. Er volgt een mail met de mededeling dat ouders zich kunnen gaan 
inschrijven.  

Bij te weinig aanmeldingen wordt eventueel overwogen om de contributie te 
verhogen en korting te krijgen bij het doen van vrijwilligerswerk. Dit is een scenario 
dat vanuit het bestuur onwenselijk is. Het bestuur rekent erop dat mensen zich 
vrijwillig zullen inzetten. Uit zichzelf gemotiveerde vrijwilligers brengen een goede 
sfeer binnen de vereniging.  

  

13.  Presentatie tennisschool Sibma 

Michel Sibma geeft een presentatie over z’n tennisschool, waarbij verschillende 
zaken aan bod komen. 

Peter Dijkhuizen: Is er begeleiding tijdens de competitiewedstrijden voor de jeugd?  

Michel geeft aan dat er op zondag tennisleraren aanwezig zijn.  

Karin Vos: Waarom alleen op zondag?  

Michel geeft aan dat dit zo afgesproken is met het bestuur in het kader van prestatief 
tennis. Waar mogelijk zal één van de trainers aanwezig zijn op de zaterdagochtend. 
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De voorzitter deelt mee dat op 24 maart de ballonhal eraf gaat. Om 9.00 uur wordt er 
begonnen. Vanaf 13.30uur zijn er veel handjes nodig. 

 

14.  Rondvraag 

Joop Knijnenburg: Ik heb een probleem met de verlichting. Soms wordt er door 
weinig mensen gespeeld en staan alle lichten aan. Kan hier beter op gehandhaafd 
worden?  

De voorzitter geeft aan dat dit in materiaal commissie wordt meegenomen. 

Joop Knijnenburg: Is het mogelijk om donateur te worden?  

Voorzitter geeft aan dat dit in ontwikkeling is. 

Bas Zeestraten: Waar komt de wens vandaan om uit te breiden met twee 
padelbanen? Past dit binnen onze vereniging?  

De voorzitter geeft aan dat dit een wens is, zodat dit een voorstel zou kunnen 
worden. Voorzitter licht toe wat een padelbaan is.  

Kees v Antwerpen: Kunnen de banen over gaan op led-verlichting?  

Dit wordt nog bekeken 

Toon v Vliet: Ik wil graag meedenken over de doordeweekse invulling van de 
bardienst. 

Sabine Donk: Hoe zijn jullie gekomen tot de nieuwe prijzen van de halprijzen? 
 
Er is gekeken naar andere verenigingen. We zitten 30 procent onder de andere 
verenigingen. 
 
Anneke Rovers: Tijdens de vervanging van de banen, kunnen leden dan uitwijken 
naar andere verenigingen?  
 
Dit zal door het bestuur bekeken worden. 
 

Anneke wil het bestuur en andere commissieleden bedanken voor de inzet. 

Erwin bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 

 

15.  Sluiting  

De ALV wordt om 22.59 uur gesloten. 


