
 
NOTULEN 37ste  JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING T.V. ILPENDAM 

 

Datum: 12 februari  2015 in het clubhuis van de Tennisvereniging. 
___________________________________________________________________________ 

 
1. Opening 

 

Voorzitter Pieter Paul Verheggen opent om 20.20 uur de vergadering.  

Pieter Paul heet de aanwezige leden van harte welkom 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vergadering wordt bijgewoond door de leden: Ludo van Leeuwen, Dick Zeegers, Jacintha 

Brinkhuis, Klaasjan de Goede, Hetty in het Veld, , Rien de Louw, Nel Nieuwenkamp, Dirk 

Nieuwenkamp, Tom Kramer, Ko Lattmann, Gerlof van der Vliet, en het voltallige bestuur: 

Pieter Paul Verheggen (voorzitter), Ilona Korse, ( penningmeester), Paulien de Hoogen 

(secretaris), Martin Kerkhoven (voorzitter T.C.) en René in het Veld ( accommodatie comm.)  

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

        Bericht van verhindering ontvangen van:   

 Carla de Wit, Mildred Zomerdijk, Anneke Kooij, Eveline Hoedemaeker. Annemarie 

Thijssen en Edwin de Hoogen. 

 Er is een groei in het aantal nieuwe leden en meer leden hebben tennisles genomen. Er is 

daardoor een extra lesavond (dinsdag) bijgekomen. 

 Vorig jaar was er het grootst aantal competitieteams ingeschreven. Bij de nieuwe 

jeugdcompetitie was veel enthousiasme,  de belangstelling groeit. Komend seizoen gaat 

de organisatie van toernooien op een andere manier. (Zie verslag TC) 

 De keuken is vernieuwd, geheel uitgevoerd door vrijwilligers.  

 De tennisverenging is in de prijzen gevallen bij de wensboomactie van de Rabobank. We 

hebben een cheque van  € 850,- in ontvangst genomen. Er wordt een trainingstoestel 

aangeschaft.     

 

3. Notulen van de ledenvergadering dd. 11 februari 2014. 

 
 De notulen worden goedgekeurd.  

 N.a.v. René heeft introduceepasjes gemaakt  € 2,50 per keer, borg €5,- Het bestuur 

overlegt nog waar ze verkrijgbaar zijn. Op deze manier is het duidelijk te zien of er 

volgens de regels gebruik gemaakt wordt van de baan.  

 

4.  Jaarverslag secretaris/ledenadministratie. 

 

 Paulien neemt het secretariaatverslag door. Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

 

 

5. Jaarverslag Technische Comm./ Jeugdcomm./Evenementen. 

 

 Edwin de Hoogen heeft het jaarverslag geschreven. Martin Kerkhoven neemt het 

verslag door.  



 Niet alle evenementen zijn in seizoen 2014 doorgegaan. Om meerdere redenen was de 

opkomst en het enthousiasme van de leden te laag om het een en ander te organiseren.   

 De TC neemt afscheid van Edwin de Hoogen (24jaar tc lid) en Remco de Groote ( 15 

jaar tc lid). De bezetting van de jeugdcommissie blijft hetzelfde. De samenstelling van 

de TC verandert komend seizoen, belangrijkste wijziging is dat de organisatie van een 

evenement/toernooi niet meer in handen is van de TC maar door verschillende leden 

wordt georganiseerd.  

 Theo Reijnders (Verenigings Competitie Leider) beëindigt zijn taak aan het eind van 

komend seizoen. Er zal een opvolger voor hem gezocht worden. 

 De nieuwe jeugdcompetitie is van start gegaan, de animo was groot. Voor de 

organisatoren was het veel werk om alles in goede banen te leiden. Voor komend 

seizoen proberen ze meer ouders erbij te betrekken. 

 Voor de seniorencompetitie wordt komend seizoen een eigen bijdrage gevraagd van    

€ 75,-- per team, voor de jeugd blijft het kosteloos. De ballen worden door de 

vereniging betaald.  

 Pieter Paul vraagt of er onder de aanwezige leden nog iemand interesse heeft om een 

evenement te organiseren. (Dick Zeegers organiseert al een evenement) . 

 Tom Kramer vraagt of de spelregels nog veranderd zijn komend seizoen. Martin zegt 

dat het nog niet bekend is. 

 

6. Jaarverslag Accommodatie Commissie/Baancommissie. 

 

 René neemt zijn jaarverslag door. 

 Er is een nieuw keukenblok geplaatst, er moeten nog wat werkzaamheden afgerond 

worden.  

 De sproeiinstallatie werkte beter afgelopen seizoen en de achterlijnen op baan 1 die als 

proef door de Anthea Group belijnd waren zijn ook goed gebleven.  

 René is naarstig op zoek naar leden die de organisatie of een deel van zijn taken  op 

zich willen nemen zodat hij zijn taken kan afbouwen.  

 Pieter Paul voegt hieraan toe dat René een opvolger zoekt. Zijn werkzaamheden 

onderverdelen in specifieke taken, bijvoorbeeld: groenvoorziening, baanonderhoud en 

accommodatie.   

 Dick Zeegers vraagt of je in plaats van kantinedienst draaien mag kiezen voor  

werkzaamheden op en rond de accommodatie. Dat is al het geval en we zullen het 

duidelijker op de site aangeven. 

 Dick Zeegers vraagt of de baan gekeurd wordt door KNLTB. Dit is niet het geval. De 

banen zijn altijd bespeelbaar mits er plassen en of sneeuw ligt of tijdens opdooi.  

 Gerlof van der Vliet vraagt of hij de tegels in de oefenkooi recht mag leggen en de 

oefenkooi mag oppimpen. Dat mag, wij juichen eigen initiatief toe. Er is budget voor.  

 

 7.  Financieel verslag  

 

 Ilona heeft een financieel overzicht gemaakt. Ilona zegt dat we een goed jaar gedraaid 

hebben.  

 

a) kascommissie.  

 

 De kascontrolecommissie, bestaande uit Ludo van Leeuwen en Rien de Louw , heeft 

op 4 februari 2015 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De bankafschriften, 



inkoopfacturen, de balans, verlies en winstrekening klopten volledig en gaven blijk 

van een zeer secuur en professioneel uitgevoerde boekhouding door onze 

penningmeester. Ludo complimenteert de penningmeester voor het gevoerde beleid. 

Ludo leest de verklaring voor: wij adviseren aan de leden van TV Ilpendam om tijdens 

de Algemene Ledenvergadering op grond van onze bevindingen het bestuur voor het 

in 2014 gevoerde financiële beleid te dechargeren. Applaus volgt. 

 Ludo van Leeuwen heeft er twee jaar op zitten en zal vervangen worden. Rien de 

Louw mag nog een jaar aanblijven. Gerlof van der Vliet meldt zich aan. De nieuwe 

kascommissie zal bestaan uit Rien de Louw en Gerlof van der Vliet.  

 

b) toelichting exploitatie overzicht  

 

 Er is in het afgelopen seizoen € 740,-- meer uitgegeven dan ontvangen.   

   De contributie en kantine inkomsten zijn iets gestegen, de sponsorbijdrage is gedaald.  

   De KNLTB kosten zijn hoger vanwege grote deelname competitieteams. Gerlof vraagt 

wat de KNLTB kosten zijn. Dit is € 37,-- per team.  

 Dick Zeegers heeft een vraag over de kantine marge. Het resultaat was ruim € 600,-- 

hoger. Ilona antwoordt dat het inkoopbeleid niet veranderd is, waarschijnlijk was er nog 

voorraad.  

 

 c) balans 

 

 geen vragen. 

 

 

 8). Begroting 2015 

 

 Baten: 

 In de begroting is rekening gehouden met de af en aanmelders van afgelopen seizoen 

en de aanwas van nieuwe leden. De contributie wordt met 1½ % verhoogd.  

 Verwacht wordt een stabiele kantineopbrengst.  

 Lasten: 

 Lagere kosten verwacht door volledig afgeschreven activa.  

 Hogere kosten KNLTB voor bijdrage competitieteams. 

 Hogere kosten voor opknappen kantine. In twee jaar tijd kantine gezelliger maken, 

wordt geactiveerd op balans.  

 Ludo heeft een opmerking over de begroting. Hij vindt het financieel gezien niet nodig 

om de contributie met 1½ % te verhogen. Er is genoeg in kas meent Ludo. Pieter Paul 

reageert hierop dat om een sluitende begroting te maken er rekening gehouden moet 

worden met de toekomst. En we krijgen komen seizoen extra kosten vanwege 

duurzame investeringen.  

 Dick Zeegers heeft een opmerking over de contributie, hij zegt dat de tennisbond een 

ledenaantal daling heeft gehad. De opbouw van jeugdleden daalt drastisch als de leden 

de leeftijd van 17 jaar krijgen. Verschillende oorzaken: andere interesses, studies en 

misschien betalen de ouders de contributie niet meer voor hun kinderen. Het is 

moeilijk om de jeugd vast te houden.  

 

 

 



9)  Bestuursvoorstel     
 

                                                                                                                     

 Bestuurswisseling.  

 Paulien de Hoogen treedt af na 14 jaar secretaris te zijn geweest. Paulien blijft wel de 

ledenadministratie voor haar rekening nemen. Het bestuur draagt Annemarie Thijssen 

voor als secretaris   

 Paulien wordt bedankt en ontvangt een attentie.  

 Subsidie voor duurzame investeringen 

 Er zijn verschillende subsidieregelingen voor duurzame investeringen. De 

subsidieregeling gaat 1 januari 2016 van start. Er is een mogelijkheid dat een deel van 

de aanschaf/installatiekosten van duurzame apparatuur wordt vergoed door de 

overheid.   

 Het bestuur is van plan in 2015 te onderzoeken  of er gunstige duurzame investeringen 

gedaan kunnen worden zodat we aanspraak kunnen maken op subsidiegelden. De 

vervanging van oa lichtinstallatie en CV ketel zou in 2016 gerealiseerd kunnen 

worden. Het zou een besparing van 20% opleveren.  

 Dick Zeegers MBA directeur van Stichting Waarborgfonds Sport heeft ons op deze 

mogelijkheid gewezen en heeft ervaring met financiering van sportaccommodaties.  

Dick gaat ons helpen met het onderzoek naar haalbaarheid en subsidieaanvraag voor 

onze vereniging. Hij stelt voor om aan de leden toestemming te vragen voor een 

investering van max € 20.000,--. Geen lening bij een bank hiervoor afsluiten.  

 We gaan de goedkeuring voorbereiden en brengen de leden hiervan op de hoogte via 

de site. Mocht het bedrag veel hoger uitvallen zullen we een extra ledenvergadering 

uitschrijven om de leden toestemming te vragen.  

 Pieter Paul zegt dat hij Edwin de Hoogen en Remco de Groote nog toe had willen 

spreken om ze te bedanken voor hun jarenlange inzet voor de TC. Dit zal nu middels 

een etentje gebeuren.  

 

 

10. Rondvraag 
 

 Tom Kramer vraagt of er veel niet-leden tennisles hebben. Dit is niet het geval, 

in overleg met de tennisschool wordt dit gecontroleerd.  

 Dick Zeegers  geeft complimenten aan het bestuur.  

 René zegt dat drie banen schoongemaakt worden door Anthea Group op 23 en 

24 maart 2015 

11. Sluiting. 

 

 Pieter Paul bedankt iedereen voor zijn /haar komst en sluit om 21.35 uur de 

vergadering. 

 

De secretaris: 

Paulien de Hoogen. 

Opgemaakt februari 2015 

 

 


