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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 20.10 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 : Onno Keijzer, Nadine van der Hoeven en Anneke Roovers 



 

 

- Notulen van de ALV van 20 maart 2019 (incl. actiepunten bestuur vanuit 
vorige ALV) 

De notulen worden zonder wijzigingen aangenomen.  

 

4. Bestuurs- en commissie wisselingen 

Bestuur : 
Geen wijzigingen 

 

Kantine Commissie: 

Aftredend : Dave vd Kaden, Frederique van Os, Maxime van der Pol, Simone 
Solleveld, Cees vd Weiden, Nico Ammerlaan, Conno Coole  

Toetredend : Ysbrand de Boer, Vera Vijverberg, Tessa vd Sande, Jennifer vd Pol   
 

Jeugd Commissie:  

Aftredend : Willeke Weijs 

Toetredend : Monique Brehm,  Esmée Stolk  

 

Keukencrew: 

Aftredend:  Jolanda vd Linde 

Toetredend:  Marina Gerrets 

 

Redactie:  

Aftredend : Barbara Samwel 

 

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun energie en inzet voor de 
vereniging. Alle afgetreden vrijwilligers hebben van het bestuur een bloemetje 
thuis ontvangen. 

 



 

5. Jaarrekening 2019 , inclusief verslag kascommissie  

Michel Boekestijn, geeft een presentatie en licht de jaarrekening toe, i.v.m. vakantie 
van Onno Keijzer, de penningmeester. 

Cor van Staalduinen geeft complimenten aan Onno Keijzer, daar hij goed raad weet 
met alle subsidies die er zijn en deze goed benut. 

Kascommissie geeft toelichting op kascontrole 2019 
 
Frans Batist 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. 

6. Benoeming kascommissie voor 2020 
 
Frans Batist treedt dit jaar af als voorzitter, Jacques Enthoven neemt het 
voorzitterschap over. Als reserve-lid biedt niemand zich aan, Onno Keijzer  zal later 
iemand vragen/kiezen .  
 
Goedkeuring voor balans en resultaat 2019 wordt aan ALV gevraagd. ALV verleent 
deze aan het bestuur. 
 
7. Begroting 2020 

>Gerard van Daalen vraagt naar de voorziening uitbreiding park; deze uitbreiding is 
nog niet goedgekeurd, maar er staat wel een voorziening voor op de balans. De 
voorzitter geeft aan dat dit zo is genoemd omdat we ervan uit gaan dat de uitbreiding 
komt maar dat deze voorziening anders voor andere doeleinden gebruikt kan 
worden. Verder zijn er geen vragen over de begroting. 

 
8. Voorstel aanleg zonnepanelen 
 
Jaap-Jan licht het voorstel toe. Totaal zijn 170 zonnepanelen  nodig. Tevens is er dan 
een nieuwe elektriciteitskast nodig. Cor neemt het woord over van Jaap-Jan en gaat 
verder in op de kosten.  De totale investering is € 70.000,-. Hierop is inmiddels een 
overheids subsidie toegekend van   € 24.000,-. Dan is er nog een SDE-subsidie van 
€ 3.325,- per jaar (15 jaar) en een besparing van € 3.500,- per jaar op de 
stroomkosten. De terug verdientijd zal ongeveer 6/7 jaar zijn. Dat is de verwachting 
en op deze manier zijn we een duurzame club met oog voor de toekomst. 
 
>Ron Lutterman vraagt hoe lang zonnepanelen ongeveer meegaan? Ongeveer 15 
jaar zegt Jaap-Jan en met zonnepanelen en de LED verlichting hebben we veel 
minder stroom nodig. 
 
 



 

>Marielle Ham vraagt hoe het met de SDE subsidie zit? Jaap-Jan vertelt dat we 15 
jaar lang SDE subsidie krijgen.  
 
>Ron Lutterman vraagt of het dak dan nog extra onderhoud nodig heeft voordat de 
panelen geplaatst gaan worden? Jaap-Jan antwoordt dat we daar grondig naar ga an 
kijken. 
 
>Cees Zeestraten vraagt of er jaarlijks onderhoud is? Jaap-Jan zegt dat we daar nog 
naar moeten kijken, de zonnepanelen zullen wel schoon gehouden moeten worden. 
Zeker ook van bladeren met alle bomen rondom. 
 
Er wordt mee ingestemd en de ALV gaat akkoord met het voorstel zonnepanelen. 
 
9. Uitbreiding sportpark 
 
Toelichting door onze voorzitter, Cor van Staalduinen, hij heeft diverse politieke 
partijen gesproken en er zijn al een paar politieke partijen die ons plan steunen maar 
de andere partijen moeten ons ook willen steunen. Daar het eerder werd afgewezen 
door wethouder Varekamp.  

>Frans Batist vraagt hoe lang de buurman erover doet om te willen verkopen? Cor 
zegt ongeveer 3 tot 5 jaar, hij heeft geen haast maar wil uiteindelijk wel weg. Een 
voorlopig koopcontract zou fijn zijn, maar dit moet de gemeente uiteindelijk doen. 

Voor de grond nu hebben wij de laatste 20 jaar geen pacht betaald aan de gemeente 
De Lier toen. Komend jaar moeten wij de pacht wel gaan betalen aan gemeente 
Westland. Gelukkig is dit niet veel. 

>Gerard van Daalen vraagt welk plan we in gedachten hebben voor de uitbreiding 
van het sportpark en waarom er geen tekeningen gedeeld zijn met de leden? Cor 
zegt dat we dit bewust niet vertellen want met zoveel leden is nooit iedereen het met 
dit plan eens. We moeten eerst zorgen dat de gemeente overstag gaat. Het gaat in 
ieder geval over een uitbreiding van 3 extra banen.Als de gemeente ruimte heeft 
geregeld, gaat het bestuur nieuwe tekeningen maken die uiteraard worden 
voorgelegd aan de leden.  

>Gerard van Daalen vraagt of er ook padelbanen komen? Deze zijn wel 
meegenomen in het plan maar we moeten ook de toekomst in de gaten houden of 
deze ‘trend’ blijft, of padelbanen populair blijven. Daar hoeft dus nu nog niet over 
beslist te worden.  

>Leslie Kraus vraagt of er dan ook uitbreiding van de kantine komt? Cor vertelt dat 
dit in één van scenario's van het plan zit omdat er meer banen komen; daardoor ook 
uitbreiding kantine. 

 

 



 

10. Jubileum ’t Loo 50 jaar 

Cor verteld dat, hopelijk, volgend jaar ingehaald wordt wat nog op de planning stond 
voor het 50 jaar jubileum. 

Verder nog een extra mededeling i.v.m. corona : er wordt een tent neergezet naast de 
kantine om zo de leden te kunnen spreiden, als het straks koud wordt en druk 
binnen.  

>Marielle Ham vraagt of we denken dat mensen daar echt gaan staan? We hopen 
van wel. De tent wordt gezellig aangekleed en verwarmd. Op deze manier is er 
genoeg ruimte. Zeker ook met extreme drukte zoals de donderdagavond competitie. 

De ballonhal wordt ook weer neergezet, op woensdag 23 september. Van het RIVM 
is er toestemming de hal te gebruiken. De ventilatie in de hal is prima in orde. 

 

11. Rondvraag  

>Marcel Ham vraagt hoe we omgaan met contant geld? Voorlopig laten we dit zoals 
het is, dus alles met de pas betalen en geen contant geld. Dit scheelt veel extra 
werk. Natuurlijk kunnen kinderen wel een ijsje of chips kopen met wat losgeld. De 
koffie en thee automaat werkt met euromunten dus dat blijft gewoon mogelijk. Verder 
alleen met de pas betalen. 
 
>Iemand vraagt: blijft digitaal afhangen zo, want lastig als je op dezelfde avond nog 
een keer wilt spelen? Ronald verteld dat digitaal afhangen voorlopig zo blijft. In de 
toekomst zal het digitale bord in de kantine weer beschikbaar zijn, dat je beiden kunt 
gebruiken. Je kan altijd op je telefoon kijken of er ter plaatse nog een baan vrij is en 
zo reserveren. 
 
12. Sluiting 
 
De ALV was kort maar krachtig en werd om 21 uur gesloten. 


