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NOTULEN 39ste JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING T.V. ILPENDAM 
 

7 februari  2017 in het clubhuis van de Tennisvereniging 
___________________________________________________________________________ 

 
1. Opening 
Voorzitter Pieter Paul Verheggen opent om 20.15 uur de vergadering.  
Pieter Paul heet de aanwezige leden van harte welkom 
 
De vergadering wordt bijgewoond door de leden: Martin Kerkhoven, Wolter Prinsen, Hester 
van de Roer, Dick Zeegers, Peter Klaver, Ludo van Leeuwen, Klaas Jan de Goede, Dirk 
Nieuwenkamp, Cees Boon, Tom Kramer, Ko Lattmann, Gerlof van der Vliet, en de 
bestuursleden: Pieter Paul Verheggen (voorzitter), Ilona Korse ( penningmeester),  Mildred 
Zomerdijk (communicatie en clubhuis)  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Bericht van verhindering ontvangen van:   
Annemarie Thijssen-Kerkhoven, Aad Louter, Jessica en Wolter van der Vliet, Anneke Kooij, 
Marco Veul.   
 
3. Notulen van de ledenvergadering dd. 23 februari 2016 
De notulen worden goedgekeurd.  
  
4.  Verslag 2016 en vooruitblik 2017 
Pieter Paul Verheggen blikt terug op 2016, wat sportief en organisatorisch een intensief jaar 
was.  
Naast de reguliere tennispartijen en  lessen zijn er mooie partijen gespeeld op de diverse 
toernooien (o.a. Openingstoernooi jeugd, Girls Only, Lest Erop en Tiebreak toernooi) en 
(jeugd)competities. En TV Ilpendam was succesvol op competitievlak, zowel het heren 1 als 
heren 2 team is kampioen geworden.  
Daarnaast heeft het tennispark een verduurzamingsslag doorgemaakt. Na de ALV in februari 
2016 waar het vergroenings-initiatief van het bestuur werd goedgekeurd, is het bestuur aan 
de slag gegaan met aanvragen van de subsidies en offertes. Met de hulp van Dick Zeegers 
heeft de vereniging ruim € 6.600 aan rijkssubsidie ontvangen. Er liggen nu 26 zonnepanelen 
op het dak en het tennispark wordt verlicht door energie zuinige LED-lampen. Met deze 
investeringen is het tennispark niet alleen sterk verduurzaamd, maar is de energie behoefte 
drastisch teruggebracht!  
In het voorjaar zijn de banen uitgebreid gereinigd en geïnspecteerd door aannemer en 
KNLTB. De  waterdoorlaatbaarheid is goedbevonden. De kwaliteit van de banen blijft onder 
aandacht van het bestuur.  
Ook de organisatie van de tennisvereniging is ingrijpend veranderd. Het meest opvallend is 
de inzet van meer vrijwilligers voor het baan-, clubhuis- en groenonderhoud op het park. Zie 
agendapunt 8 
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In 2017 ligt de nadruk op het verder invullen van dat in 2016 in gang is gezet. Voor het 
clubhuis bestaan plannen om de toiletten en douches op te knappen.  
En verder zal er in de toernooi-organisatie versterking gezocht worden om de samenhang te 
vergroten. 
Hester van de Roer (ledenadministratie) licht de ledenontwikkeling toe. Het aantal leden is 
afgelopen jaar gedaald met 16 leden, van 203 naar 187 leden (waarvan 61 jeugdleden onder 
de 18 jaar) per 1-1-2017. Het behouden van huidige leden en verwelkomen van nieuwe 
leden heeft de aandacht van het bestuur. Diverse ideeën voor ledenwerving komen aan de 
orde.    
 
Wolter Prinsen (verenigingscompetitieleider) neemt in het kort de ontwikkelingen m.b.t. de 
competitie door. Na de grote animo in 2016 hebben zich minder teams aangemeld voor de 
voorjaarscompetitie 2017. Er zijn 2 seniorenteams en 5 jeugdteams.  
 
5.   Financieel jaarverslag  
a) Kascommissie  
De kascontrolecommissie, bestaande uit Gerlof van der Vliet en Peter Klaver hebben op 26 
januari 2017 de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De ALV verleent het bestuur 
decharge voor het in 2016 gevoerde financiële beleid.  
De nieuwe kascontrolecommissie wordt benoemd en bestaat uit Peter Klaver en Martin 
Kerkhoven.  

 
b) Exploitatie overzicht  
Ilona Korse heeft een financieel overzicht gemaakt waaruit blijkt dat het jaar 2016 is 
afgesloten met negatief resultaat van E 1.600.  
Peter Klaver merkt op dat de verhouding kantine inkomsten versus uitgaven is verlaagd en 
vraagt zich af of een prijsverhoging wordt overwogen. Bestuur geeft aan dit verder te 
onderzoeken.  
 
c) Balans  
De grootste balans mutatie wordt veroorzaakt door de investering van E 22.000 in 
zonnepanelen en led verlichting. Geen vragen over de balans. 
 
6.  Begroting 2017 
De begroting inclusief het contributievoorstel wordt aangenomen. Hiermee wordt de 
contributie in 2017 als volgt:  
Senioren 140 Euro 
Jeugd  78 Euro 
Pupillen 58 Euro 
Mini’s  16 Euro 
Ludo van Leeuwen vraagt aandacht voor de begrote afschrijvingen die mogelijk hoger gaan 
uitvallen.  
 
7.   Bestuursvoorstellen                                                                                                                     
Bestuurswisselingen 

• Aad Louter treedt af als coördinator van de Technische commissie.  

• Dick Zeegers wordt voorgesteld als bestuurslid. De ALV neemt voorstel aan.  



 

Notulen ALV 7 februari 2017  3 
 

 
8.  Evaluatie vrijwilligersdiensten 
Mildred Zomerdijk neemt de aanwezigen mee in de veranderingen die afgelopen jaar 
hebben plaatsgevonden in de organisatie van de vrijwilligersdiensten.  
Waar voorheen het beheer voornamelijk in handen was van de Technische- en 
Accommodatie Commissie met een kleine, trouwe groep vrijwilligers, zijn voor het 
onderhoud van het park in 2016 meer leden bereid gevonden om gezamenlijk 
onderhoudstaken uit te voeren: 
- De groenploeg beheert al het groen rondom de banen 
- Het baanonderhoud is in handen van 3 ploegen van ca. 8 leden die alternerend ervoor 

zorgen dat de banen er goed bij liggen 
- Het onderhoud en  beheer van het clubhuis wordt verzorgd door een groep van 

vrijwilligers die ook de schoonmaak en bezetting achter de bar voor hun rekening neemt.  
- De ‘conciërges’ houden het tennispark in de gaten tijdens hun weekdiensten.  
Verder zijn de toernooien en evenementen belegd bij een aantal enthousiaste vrijwilligers, 
ieder (duo/groepje) verantwoordelijk voor de organisatie van één evenement.  
Over het algemeen zijn de reacties van leden over de veranderingen positief. 
 
9.  Rondvraag 
Dick Zeegers vraagt of de vereniging aandacht gaat besteden aan haar 40 jarig jubileum in 
2017. Pieter Paul geeft aan dat dat in het najaar gevierd gaat worden tijdens een toernooi en 
roept leden op voor de organisatie. 
   
10. Sluiting 
Pieter Paul bedankt iedereen voor zijn /haar komst en sluit om 21.30 uur de vergadering. 
 
 
De secretaris: Annemarie Thijssen- Kerkhoven 
Opgemaakt 7 februari 2017 
 

 


