
 
NOTULEN 38ste  JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING T.V. ILPENDAM 

 

Datum: 23 februari  2016 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: Martin Kerkhoven, Wilma Hoogervorst, 

Peter Klaver, Ludo van Leeuwen, Klaas jan de Goede, Nel Nieuwenkamp, Dirk 

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

Pieter Paul Verheggen (voorzitter), Ilona Korse, ( penningmeester), Annemarie Thijssen- 

Kerkhoven (secretaris), Mildred Zomerdijk (communicatie en kantinebeheer) en René in het 

Veld ( accommodatie comm.) en Aad Louter 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

 

Bericht van verhindering ontvangen van:   

Jessica en Wolter van der Vliet, Wolter Prinsen, Hester van de Roer, Vincent Thijssen, Laura 

de Gooyer, Hetty in ’t Veld, Dick Zeegers, Vera Klumper en Marco Veul. 

   

 

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

 
De notulen worden goedgekeurd.  

  

4.  Jaarverslag secretaris/ledenadministratie. 

 

Annemarie neemt het secretariaat verslag en verslag leden administratie door. Hester van de 

Roer heeft in december 2015 de ledenadministratie overgenomen van Paulien de Hoogen. Het 

aantal leden is licht gestegen. De groei is bij het aantal jeugdleden. De reden van opzegging 

zijn o.a. tijdgebrek, blessure, andere club i.v.m. andere speelpartner en slechte banen en 

lesuitval. Het komende jaar gaan we actief bijhouden wat de redenen zijn wanneer er leden 

opzeggen. Mogelijk kunnen hiermee ook weer verbeteren. 

Fast forward tennisschool verwijst spelers die bij andere verenigingen op de wachtlijst staan 

naar tennis vereniging ilpendam 

 

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

 

Aad geeft toelichting op het jaarverslag van de technische commissie. Aad is eind 2015 het 

bestuur komen ondersteunen. Onlangs dat er geen technische commissie was is het met 

behulp van leden toch gelukt verschillende activiteiten te organiseren. Een aantal konden er 

niet doorgaan in verband met slechte weersomstandigheden. Deze formule is zo goed gegaan 

dat we dit op dezelfde wijze gaan voortzetten.. 

Theo Reijnders (Vereniging Competitie Leider volwassenen) heeft zijn taak beëindigt. Wolter 

Prinsen neemt zijn taak over.  



Aad vraagt de leden of er behoefte is aan een racket avond. Er wordt voorgesteld dit bij alle 

leden na te vragen. 

 

6. Jaarverslag Accommodatie Commissie/Baancommissie. 

 

René neemt zijn jaarverslag door. 

Vandaag heeft er inspectie naar de kwaliteit van de tennisbanen  plaats gevonden. De banen 

zijn de laatste periode snel verzadigd bij regenachtig weer. De banen moeten 15 jaar mee 

kunnen in een goede conditie, deze zijn in 2005  geïnstalleerd. 

De tennisschool Fast Forward heeft veel lessen moeten laten vervallen. Dit kan een 

winterseizoen voorkomen maar volgend jaar niet weer het geval zijn. 

De Anthea groep (leverancier van de banen) en de KNLTB zijn langs geweest. Hier volgt nog 

een officieel rapport van. Baan technisch lijkt deze prima echter de waterdoorlaatbaarheid 

moet nader onderzocht worden. 

De banen krijgen begin april een onderhoudsbeurt(dieptereiniging) en hierna  moet direct 

getest worden hoe snel het water wegloopt. Optie is een wegenbouwer hier ook naar te laten 

kijken in verband met de ZOAB laag van 2,5 cm die onder de banen ligt. Tom Kramer komt 

hierop terug bij het bestuur. 

De sproei installatie werkte beter afgelopen seizoen met het nadrukkelijke verzoek dat alle 

leden van de sproeiers afblijven wanneer deze bij veel wind niet de juiste plekken 

bevochtigen. Er wordt geopperd bordjes aan te brengen zodat alle leden ook geïnformeerd 

zijn dat zij er niet aan moeten komen. Dit wordt meegenomen naar de bestuursvergadering. 

Mogelijk wordt er een extra Gardena sproeisysteem aan toegevoegd. 

Dirk Nieuwenkamp oppert dat een webcam op de banen misschien een optie is. 

 

 

7.  Financieel verslag  

 

Ilona heeft een financieel overzicht gemaakt. Ilona zegt dat we een kleine winst hebben 

gemaakt dit jaar van E700,00  

 

a) Kascommissie.   

 

De kascontrolecommissie, bestaande uit Gerlof van der Vliet (Rien de Louw heeft zijn 

lidmaatschap opgezegd en is niet aanwezig) , heeft op 7 februari 2016 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. Pieter Paul 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 2015 gevoerde financiële beleid te dechargeren.  

Gerlof van der Vliet blijft nog het komende jaar aan. Peter Klaver meldt zich aan  het 

komende jaar dit met Gerlof te willen doen. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Gerlof 

van der Vliet en Peter Klaver.  

 

b) Het exploitatie  

Het overzicht wordt toegelicht door Ilona 

 

c) Balans  

Zijn geen vragen over 

 



 

 

 8). Begroting 2015 

Voorgestelde kleine contributie verhoging wordt aangenomen 

 

 

10) Duurzame investeringen.  

Dit onderwerp wordt naar voren gehaald naar aanleiding van de begroting. 

Tennisvereniging wil duurzaam investeren:  

 Door  zonnepanelen op het dak van de kantine te plaatsen hebben we geen variabele 

energiekosten meer maar geen kosten 

 LED lampen te plaatsen op de bestaande masten; LED lamper gaan langer mee dan de 

huidige lampen  

Voorheen ontvingen sportverenigingen subsidies. Nu is er een regeling getroffen dat 

vereniging subsidie krijgt bij duurzame investeringen. De vereniging wordt hiermee 

gestimuleerd om ook werkelijk duurzaam te investeren. Met deze subsidie regeling wordt 1/3 

van de aanschafwaarde vergoed. De aanvragen om in aanmerking te komen voor subsidie zijn 

gedaan het is nu afwachten of de aanvragen gehonoreerd worden en dan neemt het bestuur 

een definitief besluit over deze investeringen. 

De duurzame investeringen zijn niet opgenomen in de begroting. Deze worden betaald van de 

spaarrekening. Hier staat nu 34.000 E op.  Beide investeringen kosten 20.00 E   

 

9)  Bestuursvoorstellen.     
                                                                                                                     

Bestuurswisselingen 

 Aad Louter wordt voorgedragen als coördinator van de Technische commissie. 

Aanwezige leden zijn hier blij mee en Aad treedt officieel toe tot het tennisbestuur.   

 Paulien de Hoogen treedt af als ledenadministratie. Dit wordt overgenomen door Hester 

van de Roer. 

 Theo Reijnders heeft zijn functie als “Vereniging Competitie Leider”  overgedragen aan 

Wolter Prinsen.   
 

12. Alcoholbeleid sportverenigingen en implementatie T.V. Ilpendam 

Zoals gecommuniceerd is op de website geeft de voorzitter toelichting over het alcoholbeleid 

zoals wij dit op de vereniging gaan invullen.  

 2 Leden zijn in het bezit van een SVH diploma 

 Leden  die alcohol schenken moeten in het bezit zijn van een certificaat dat zij hiertoe 

bevoegd zijn (bij controle zijn deze certificaten beschikbaar in de map achter de bar) 

 Er is een koelkast ingericht voor alcoholische dranken 

 De voorraad alcoholische dranken staan in een afgesloten ruimte 

In de zomer van 2016 krijgen we opnieuw een controle dan moet alles nog steeds in orde zijn. 

Wij roepen alle leden op dit certificaat te behalen. 

 

13. Nieuwe invulling vrijwilligersdiensten. 

De  vrijwilligersdiensten worden dit jaar, op proef, opnieuw ingericht. De aanleiding hiervan 

lag met name bij de bardiensten die vaak door leden als overbodig  werden ervaren. 

Tevens heeft Dick de Goede zijn taken bij de tennisvereniging neergelegd. Hij deed heel veel 

voor onze vereniging wat nu overgenomen moet worden. Een nieuwe Dick is niet voorhanden 

en dus heeft het bestuur een andere invulling bedacht.  

Waar komt dit in het kort op neer: 



De bevoorrading wordt geheel overgenomen door Anne &Co 

Kantine zelfbediening tenzij er een bardienst aanwezig is bij evenementen en toernooien. 

Betaling contant(wisselgeld 10
E
 aanwezig)en envelop met geld voor het afsluiten van de ban 

in de brievenbus van Mildred Zomerdijk. Of betaling via telefoon direct op de bankrekening 

van TV Ilpendam. De portemonnee is dan niet meer in gebruik. 

Alle leden kunnen zich inschrijven voor een van de groepen vrijwilligersdiensten. 

O.a. bardienstenploeg, schoonmaakploeg, groen ploeg en onderhoud ploeg accommodatie. 

Ook komt er een ploeg week coördinatoren zij houden een oogje in het zeil op onze club. 

(lichten uit, staat er geen kraan open etc.). 

Iedereen kan zich opgeven in een groep naar keuze, ook blijft de mogelijkheid bestaan de 

dient af te kopen. Meer informatie hierover volgt op de website. 

Het bestuur zal het komend jaar dit monitoren en bijsturen waar nodig. Volgend jaar vindt 

evaluatie plaats. 

 

10. Rondvraag 

Annemarie Thijssen geeft een compliment aan de schilder Kramer voor het schilderen van het 

clubhuis en de gebroeders Stellinga voor het timmerwerk.   

 

11. Sluiting. 

 

 Pieter Paul bedankt iedereen voor zijn /haar komst en sluit om 21.30 uur de 

vergadering. 

 

De secretaris: Annemarie Thijssen- Kerkhoven 

Opgemaakt 24 februari 2016 

 

 


