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Notulen Algemene Leden Vergadering  

woensdag 20 maart 2019 

 

  

 

 

1.Opening 

De voorzitter opent de vergadering om  20.00 uur. Het benodigde aantal leden voor 

stemgerechtigheid is niet aanwezig. De voorzitter schorst daarom de vergadering. 

Om 20.15 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 wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen;  

- Afmeldingen  



 

 

 

 

- Notulen van de ALV van 21 maart 2018 (incl. actiepunten bestuur vanuit 

vorige ALV) 

De notulen worden zonder wijzigingen aangenomen.  

 

4. Bestuurswisseling en ontwikkelingen;  

Aftredend:   Cees van der Weijden als KC voorzitter  

   Erwin Beek als voorzitter 

Toetredend:  Cor van Staalduinen als voorzitter 

   Nadine vd Hoeven en Lucienne Verbeek als JC voorzitter 

   Patricia van Veldhoven als secretaris 

   Marcel van den Ende als KC voorzitter 

 

Technische Commissie: 

Geen mutatie 

 

Kantine Commissie: 

Aftredend: Tessa Fransen, Robbert den Hollander, Rick van Os en Anita van 

den Nouweland-Wielders  

Toetredend: Bob van Os en Maxime van der Pol  

 

Jeugd Commissie:  

Aftredend: Petra van Os   

 

Materiaalcommissie: 

Geen mutatie 

 

Aftreden en toetreden van commissieleden: 
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Ledenadministratie: 

Aftredend: Saskia en Annemiek Langelaan 

Toetredend: Rianne van Dorp 

 

Communicatie Commissie:  

Aftredend: Lisa van Holstein en Britt van Zon (redactie) 

Toetredend: Erwin Beek 

 

Sponsor Commissie:  

Aftredend: Cor van Staalduinen 

Toetredend: Frank Bijl 

 

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun energie en inzet voor de 

vereniging. Door de ALV wordt men hartelijk bedankt met een lang en hard 

applaus. Ook hebben alle afgetreden vrijwilligers een attentie van het bestuur 

ontvangen. 

 

5. Voorstel wijziging bestuursstructuur 

Erwin Beek geeft een presentatie en laat het nieuwe organigram zien van de 

bestuursstructuur. De ALV gaat akkoord met de wijzigingen van de 

bestuursstructuur. 

 - Vrijwilligers beleid 

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in het vitaal houden van de vereniging en voor het 

voortbestaan van de sociaal betrokken vereniging die we zijn. Wel is de druk op het 

aantal vrijwilligers groot en ook wordt er van de vrijwilligers veel gevraagd. Het is van 

groot belang om voldoende betrokken vrijwilligers te houden en ook voor verlichting 

van de inspanningen te zorgen. Belangrijke knelpunten om op te lossen: 

Het bestuur spreekt de duidelijke voorkeur uit voor het werken met vrijwilligers, met 

een vergoeding voor kernvrijwilligers op sleutelfuncties. Voor deze in het beleid 

genoemde kernvrijwilligers wordt een vrijwilligersvergoeding ingevoerd. De groep 

wordt uitgebreid. Dit is nodig om voldoende kwalitatieve kernvrijwilligers te binden en 

in de toekomst te vinden.  
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Alleen vanuit de betrokkenheid van deze vrijwilligers zullen wij toekomst vast blijven 

met onze kenmerkende sociale betrokken cultuur en kunnen we de kosten laag 

houden.  

 

Wel een punt om over na te denken van Petra van Os is om vergoedingen ook voor 

de jeugdcommissie te geven. Dit wordt in de volgende bestuursvergadering 

besproken. 

 

6. Jaarrekening 2018, inclusief verslag kascommissie en begroting 2019  

Onno Keijzer, penningmeester geeft een presentatie en licht de jaarrekening en 

begroting van 2019 toe.  

-> Jan Huisman vraagt hoe het zit met de claim van Antea? 

Deze claim loopt nog steeds, is nog niet afgehandeld. We houden een reserve op de 

begroting, dus voor nu nog afwachten. 

 

Kascommissie geeft toelichting op kascontrole 2018  

Gerard van Dalen als voorzitter van de kascommissie licht hun bevindingen toe n.a.v. 

de controle die is gedaan. Hiervan is een bijlage naar het bestuur gestuurd. De 

stukken geven een vertrouwd beeld. 

De kascommissie krijgt applaus van de ALV. 

Kascommissie 2019: Gerard van Dalen treedt dit jaar af als voorzitter, Frans 

Batist neemt het voorzitterschap over. 

-> Kascommissie 2020: Frans Batist (voorzitter) Herman Hetzenberg en 

Jacques Enthoven als reserve-lid. 

Goedkeuring voor balans en resultaat 2018 wordt aan ALV gevraagd. ALV 

verleent deze aan het bestuur. 

 

7. Voorstel LED verlichting 2019 

 

Jaap Jan Kuyvenhoven geeft een presentatie over de vervanging van de lichtmasten. 

Deze zijn aan vernieuwing toe en met het oog op de subsidie is het goed om alle 

lichtmasten dit jaar te vervangen. 

Voorstel tot  goedkeuring voor de aanschaf van een nieuwe LED verlichting 
installatie voor de 10 buitenbanen en de 3 banen in de ballonhal.  
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Waarom: De huidige installatie is aan vervanging toe, op meerdere banen binnen en 
buiten is het lichtniveau te laag (onder de 300 lux). Verschillende masten zijn door de 
verzekering afgekeurd. Het onderhoud loopt op en de elektra kosten stijgen. 
In het offerte traject zijn 3 leveranciers benaderd, de keuze is gevallen op de firma 
Oostendorp. Deze biedt het meeste vertrouwen, heeft grote ervaring met LED 
sportverlichting, en heeft een bewezen Phillips armatuur. 
Gekozen is voor een lichtintensiteit van 400 lux, deze is dimbaar. 
De terug verdientijd is ongeveer 10 jaar met de huidige energie prijzen en een 
subsidie van 50%. De vervanging zal ongeveer 2 weken in beslag nemen en zal 22 
juli aanvangen en moet 2 augustus gerealiseerd zijn. Er wordt per blok gewerkt zodat 
er gewoon getennist kan worden. Hoe of wat met zonnepanelen wordt gelijk 
meegenomen.  
  
-> Michel Sibma vraagt hoeveel lux nu op de banen zijn. Dit is ongeveer 300 lux en 

achterin ongeveer 320 lux  

 

-> Jaco Hoogerbrugge vraagt hoeveel opwarm tijd de led verlichting nodig heeft, 

maar opwarm tijd is niet nodig. 

 

-> Erwin Zeestraten vraagt of het lang duurt voordat het licht op sterkte werkt. Dit is 

te regelen d.m.v. een druk op de knop, dus vrij eenvoudig. 

 

-> Bram van Vliet wil niet dat het thuisblijverstoernooi niet door kan gaan. Als alles 

volgens plan werkt is het op tijd klaar voor het thuisblijverstoernooi. 

 

-> Jan Huisman vraagt hoe zeker de subsidie is. De aanvraag bij de gemeente en de 

overheid loopt al. Goedkeuring van de gemeente is bijna zeker, de overheid is nog 

afwachten. Led verlichting is duurzaam en vervanging is nodig. Ook zonder subsidie 

zouden we deze investering moeten doen. 

 

-> Erwin Zeestraten vraagt of er rekening wordt gehouden met plaatsing van de 

lampen. Volgens Jacques Enthoven is dit niet te doen. A. veranderd de situatie niet 

en B. meerkosten i.v.m. verplaatsen van de masten. 

 

Er wordt mee ingestemd en de ALV gaat akkoord met het voorstel LED verlichting. 

 

 

8. Beleid ongewenst gedrag (BOG)  

Een korte samenvatting werd gegeven door Anita van Vliet van de werkgroep 

ongewenst gedrag. Anita van Vliet en Marian Borsboom zijn de 

vertrouwenspersonen. 

 

9. Beleidskader 2017 – 2020 stand van zaken: 



 

 

 

 - Ontwikkelingen TC 

Ronald Enthoven neemt het woord en praat over de ontwikkelingen TC.   

Het gewenste niveau speelt nu op het park. Bijna alle competitie teams kunnen 

deelnemen, behalve op vrijdagavond lukte dit niet voor allemaal. De vrijdagavond is 

een populaire avond. Teams die vrijdagavond niet geplaatst zijn, kunnen wel in het 

najaar tennissen. 

Helaas is door de KNLTB de jeugd verplaatst naar de zondag i.p.v. woensdag. 

Hierdoor is op zondag een drukke bezetting op de banen. Maar ook op zaterdag en 

vrijdagavond zijn de banen druk bezet.  

Jeugd: de “Maak kennis met tennis” middag is goed gezocht. Er hebben veel 

kinderen aangemeld voor de introductielessen. 

Het contract met tennisschool Sibma wordt verlengd t/m 2021 

Er zijn momenteel 1294 leden, waarvan 895 volwaardig, 216 dagleden en 183 

jeugdleden. Er staan nog 259 mensen op de wachtlijst, waarvan enkelen als daglid 

spelen. 

Er wordt gesproken over de uitbreidingsmogelijkheden van het park en de 

parkeerproblemen van Valto tot Lyra. Wel is al bekend dat er extra parkeerplaatsen 

bijkomen bij Lyra. 

Vanuit de Gemeente Westland wordt een visie opgesteld voor Sportpark de Zweth 

i.v.m. de groei van De Lier en de capaciteit van de sporthallen en sportvelden. Voor 

de sporthallen is dit onderzoek via de LSO afgerond, dit is voor de binnensporten. In 

maart 2019 is gesproken met de besturen van de sportverenigingen voor de 

buitensport. De bedoeling was dat dit onderzoek in 2018 afgerond zou zijn, maar de 

gang zit er niet echt in. De verwachting is wel dat dit in 2019 is afgerond. Er kan dan 

gekeken worden op welke wijze aanpassing mogelijk zijn voor uitbreiding voor ons 

als tennis. 

Ronald Enthoven vraagt of er leden zijn die mee willen denken om meer activiteiten 

voor ouderen te organiseren en zo invulling te geven aan het ouderenbeleid uit het 

beleidskader. 

 

 - Sponsorbeleid en mogelijkheden 

Beautyplants is de nieuwe sponsor voor de senioren en voor de jeugd is dat 

Westland Advies Groep. 
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Er zijn diverse sponsormogelijkheden. Hier kan contact over opgenomen worden met 

de sponsorcommissie.  

 

 - Kledinglijn 

Er is ene nieuwe kledinglijn van Wilson die via ITennis tegen gunstige prijzen kan 

worden aangeschaft. De keuze is blauw. De groene hoodies voor de jeugd blijven. 

Binnenkort zullen de prijzen op de website vermeld worden. Selectieteams krijgen de 

kledinglijn vanuit de vereniging aangeboden.  

 

  

10. Club app All United 

Erwin Beek licht de club app toe, deze is ter vervanging van de KNLTB app en heet 

nu de All United club app. Via deze club app is de KNLTB site ook te zien. 

 

11. Jubileum 50 jaar 

Volgend jaar 2020 is ons jubileum. Het Team Ongelofluk is de feestcommissie en 

samen met andere leden gaan zij in 2020 de festiviteiten organiseren. 

 

12. Rondvraag  

 Marcel Enthoven:  

 - Hoe zit het met de privacy met de All United club app? Je kan geen prive 

 gegevens delen of uitwisselen. 

 Gerard van Dalen: 

 - Kan de app voor opwaarderen van de pas in combinatie met de club All 

 United app? Dit is (nog) niet mogelijk. 

 Jan van Dijk: 

 - Tot hoe laat gaat de jeugd spelen op zondag? De bedoeling is dat de jeugd 

 om 13.00/13.30 uur klaar is. 

 

 

13. Sluiting 

 

Cees van der Weijden vraagt om een applaus voor het bestuur en daarmee wordt de   

ALV om 22.38 uur gesloten. 
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