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woensdag 1 september 2021 

 

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 20.20 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 : Cees van der Weiden, Hans en Elly Heemskerk 

 

- Notulen van de ALV van 16 september 2020 (incl. actiepunten bestuur 
vanuit vorige ALV)  

De notulen worden zonder wijzigingen aangenomen.  

4. Bestuurs- en commissie wisselingen  

Bestuur:  

Aftredend: Onno Keijzer en Ronald Enthoven 

Toetredend: Nico van Marrewijk en Lesley Kraus  

Kantine Commissie:  

Aftredend: Alex Vellekoop, Sven Steentjes, Francis Keijzer, Frank van Os en 
Nikita Ham 

Toetredend: Erwin Beek, Valerie Beek en Isabella van Os  

Jeugd Commissie:  

Aftredend: Denise Vis en Iris ten Have  

Toetredend: Kim van Ouwerkerk 

 

Keukencrew:  

Aftredend: Wilma Koole 

 

*Er wordt nog wel gezocht naar nieuwe KC’s en ook wordt er nog gezocht naar een 
voorzitter voor de JC. 

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 2020, inclusief verslag kascommissie  
Onno Keijzer geeft een presentatie en licht de jaarrekening 2020 toe. Het resultaat 
is eigenlijk hetzelfde als voorgaande jaren ondanks de corona tijd. 

Kascommissie geeft toelichting op kascontrole 2020  

Voorzitter Herman Hertsenberg is afwezig. Jacques Enthoven licht de bevindingen 
toe van de kascommissie n.a.v. de controle die is gedaan. Jacques Enthoven 
meldt dat de financiële administratie van ’t Loo door de kascommissie is 
gecontroleerd. Deze is door de kascommissie in orde bevonden. Jacques vindt het 
knap dat we zo door de corona tijd heen zijn gekomen en geeft complimenten 
daarvoor. Er volgt een applaus.   

Goedkeuring voor balans en resultaat 2020 wordt aan ALV gevraagd. De ALV 
verleent decharge (deze) aan het bestuur.  

 

6. Benoeming kascommissie voor 2021 

Andre van Zon schuift door als lid. Jacques Enthoven neemt het voorzitterschap 
over. Als reserve-lid biedt niemand zich aan, dit wordt later gedaan. Niemand die 
aanwezig was wilde dit doen, dus later nog benoemen.  

7. Begroting 2021 

Onno Keijzer licht de begroting toe en zegt dat het alleen maar beter kan gaan. Cor 
van Staalduinen geeft nog een positieve toelichting over de begroting ook door alle 
subsidies en er waren weinig (1) leden die geld terugvroegen omdat er niet of weinig 
getennist was. Veel complimenten daarvoor. De voorzitter vraagt of er nog vragen 
zijn, en die zijn er niet. 

8. Voorstel statuten en huishoudelijk regelement  

De statuten en huishoudelijk regelement zijn nu zoals ze zouden moeten zijn. 

>Anneke Roovers vraagt of een donateur stemrecht heeft: Cor antwoord dat een 
donateur geen stemrecht heeft maar alleen adviesrecht in een ALV. Een donateur 
is iemand die lid is van de vereniging. Door iemand donateur te maken als ze geen 
lid zijn (zoals bv. sommige van de keukencrew) zijn ze meer betrokken bij de club.  

De statuten moeten goedgekeurd worden en vastgelegd bij de notaris. Voor 
goedkeuring moet er echter twee derde van het aantal stemgerechtigde leden 
aanwezig zijn. Dat aantal is niet aanwezig op deze ALV. Daarom wordt er binnen 
drie weken een nieuwe ALV uitgeschreven met op de agenda de voorgestelde 
wijzigingen van de statuten. Ongeacht het aantal dan aanwezige stemgerechtigde 



leden, kan met een meerderheid van twee derde van het aantal dan aanwezige 
stemgerechtigde leden de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd worden. 

 

 

9. Update uitbreiding sportpark  

Toelichting door onze voorzitter, Cor van Staalduinen, samen met Odis en Valto zijn 
er gesprekken met de gemeente. Ook Lyra is hier nu bij betrokken. Het is nu wel 
duidelijk dat de buurman zijn tuin (nog) niet wil verkopen. Als er meer nieuws is 
wordt dit zeker gecommuniceerd.  
 
>Anneke Roovers vraagt zich af waarom het park uitgebreid moet worden, daar zij 
alleen overdag komt en het dan niet druk is. Cor van Staalduinen licht dit toe. 
 
>Erwin Zeestraten vraagt hoeveel padelbanen er in de plannen staan. 2 jaar 
geleden waren dat 2 padelbanen. Erwin zegt dat er veel animo is voor padelbanen 
en je hebt minder ruimte nodig dan een tennisbaan. Cor vertelt graag een enquete 
te houden onder de leden, hoe zij denken over padelbanen. We gaan dit zeker 
onderzoeken en kijken of er meer nodig is. Het plan is nu uitbreiding voor 3 
tennisbanen en 2 padelbanen. 
 
>Jaap Jan vraagt aan Erwin Zeestraten hoe groot hij denkt dat de vraag is naar 
padelbanen. Erwin zegt dat het wel echt booming is. Als je padelbanen aanlegt, is 
het beter er meer aan te leggen anders kan je er verder weinig mee met 1 of 2 
banen. 
 
>Jaap Jan Kuyvenhoven stelt voor met 1 padelbaan te beginnen om te proberen. 
 
>Erwin Zeestraten geeft aan dat bij een padelbaan er meer mogelijkheden zijn door 
er een multifunctioneel baantje van te maken d.m.v. lijnen. Dan hoeft er niet alleen 
padel op worden gespeeld maar kan het ook een in-speelveld zijn voor kinderen. 
 
>Jaap Jan gaat praten hierover met Erwin Zeestraten. 
 
>Bram van Vliet vraagt of een 2e ballonhal aan de orde is? Cor zegt dat niet aan de 
orde is. Wellicht dan padelbanen binnen? Dit zijn ideeen en deze neemt het bestuur 
mee.  
 
 
 
 
 



10. Diversen 
  
Cor van Staalduinen bedankt het Team Ongeloveluk voor het organiseren van de 
activiteiten in ons jubileumjaar, ook al is het jubileumjaar niet groots gevierd  door de 
corona-beperkingen. Gelukkig nog wel het feest met voorgaand een receptie voor 
het 50 jarig jubileum geweest. 
 
De vertrouwenscommissie heeft niets te melden dus dat gaat goed vertelt Cor. 
 
Verder vraagt Cor of er iemand is die op zaterdag- en zondagochtend wil openen 
om 8.00 uur en wat wil schoonmaken. Het schoonmaakbedrijf heeft geen personeel 
meer in het weekend. Jaap Jan licht toe dat juist in het weekend dit nodig is, zeker 
even de wc’s nalopen en rommel weg als er de dag ervoor competitie is geweest. 1 
of 2 personen worden hiervoor gezocht tegen een ruime vergoeding.  

11. Rondvraag  

Niemand heeft vragen.  

12. Sluiting  

De ALV was deze keer kort en werd om 21.05 uur gesloten. 


