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NOTULEN 42ste JAARLIJKSE ALGEMENE 
LEDENVERGADERING T.V. ILPENDAM 
 

28 januari 2020 in het clubhuis van de tennisvereniging 
___________________________________________________________________________ 

 
1. Opening 
Voorzitter Dick Zeegers opent om 20.15 uur de vergadering.  
Dick heet de aanwezige leden van harte welkom. 
 
De vergadering wordt bijgewoond door de leden: Martin Kerkhoven, Ludo van Leeuwen, 
Tom Kramer en de bestuursleden: Dick Zeegers (voorzitter), Arjen Stoelinga ( penning-
meester), Annemarie Thijssen-Kerkhoven(secretaris) Marcel Dijkhuis(sponsoring) en Ilona 
Korse (algemeen bestuurslid).  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
Bericht van verhindering ontvangen van:  
Laura de Gooijer, Mareille Zeegers, Suzanne Stoelinga, Vincent Thijssen en Marco Veul. 
 
De jaarvergadering gaat samen met een power point presentatie welke wordt toegevoegd 
aan deze notulen. Andere bijlagen; Jaarverslag ledenadministratie, Exploitatie overzicht en 
balans 2018-2019, financieel jaarverslag 2019 en vrijwilligersbeleid. 
 
3. Notulen van de ledenvergadering dd. 29 januari 2019 
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd.  
 
4. Verslag 2019 door de voorzitter m.b.v. PPT 
 
5. Jaarverslag ledenadministratie 
Dick Zeegers licht de ledenontwikkeling van 2019 toe.  
De vereniging telt op 1 januari 2020 totaal 195 leden. Hiervan zijn 66junioren en 129 
senioren. Dit is een stijging van 13 leden t.o.v. het jaar ervoor. 
 
6. Financieel jaarverslag  
a) Exploitatieoverzicht en balans 
b) Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie  
De kascontrolecommissie, bestaande uit Ludo van Leeuwen en René in ’t Veld hebben de 
boeken van 2019 gecontroleerd en in orde bevonden. De ALV verleent het bestuur decharge 
voor het in 2019 gevoerde financiële beleid.  
De nieuwe kascontrolecommissie voor 2020 wordt benoemd en bestaat uit René in ’t Veld 
en Tom Kramer.  
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7. Begroting 2020 en vaststellen contributie 
Er wordt geen stijging van de contributie aan de leden voorgesteld. Deze is niet nodig voor 
de exploitatie en de contributie van TV Ilpendam ligt, in verhouding met andere 
verenigingen in de omgeving, iets hoger. Dit wordt aangenomen door de aanwezige leden. 
  
8. Aftreden en benoeming bestuursleden  
Mildred Zomerdijk treedt af als bestuurslid. Blijft wel voor de vereniging de communicatie 
doen. Nina den Blijker neemt de Bevoorrading van het clubhuis over. 
Marijke van der Weijden heeft de rol van Vereniging Competitie Leider (VCL) overgenomen 
van Wolter Prinsen. 
 
9. Vrijwilligersbeleid 
Het bestaan van de vereniging is gebaseerd op de inzet van vrijwilligers. Daarmee is het van 
belang dat de vereniging is voorbereid op de toekomst waarbij de inzet van vrijwilligers 
gewaarborgd blijft. De afgelopen jaren heeft dit extra aandacht gehad van het bestuur en 
hebben Marcel Dijkman en Annemarie Thijssen hier een workshop voor gevolgd. 
Dit heeft geresulteerd in een beleidsplan met een plan van aanpak.  
Alle vrijwilligerstaken zijn in kaart gebracht, inzicht gecreëerd van alle vrijwilligers die actief 
zijn bij de vereniging, rol bestuursleden beschreven, de werving en het behoud van 
vrijwilligers en afspraken gemaakt over de instroom van nieuwe leden met de 
vrijwilligerstaken. Tevens zijn we bezig om te bekijken hoe verschillende soorten 
lidmaatschap kan leiden tot mogelijk een groei van onze leden. Hierbij denken we 
bijvoorbeeld aan een proeflidmaatschap in combinatie met een aantal tennislessen.  
 
10. Vooruitblik 2020 
Zie. Presentatie in de bijlage. 
 
 

11. Rondvraag 
 
Dick Zeegers roept leden op alvast de datum van zaterdag 14 maart in de agenda te zetten. 
Dan wordt de NL Doet dag georganiseerd en gaan we tussen 9.00 uur en 13.00 uur het 
tennispark weer een opknapbeurt geven. Groot onderhoud is op 16 en 17 maart. 
Deze week wordt een groot deel van het verzamelde gravel afgevoerd. Ilona Korse zal 
navraag doen naar de afvoerkosten tijdens het groot onderhoud. 
Gravel zal niet meer op dezelfde wijze/plek worden neergegooid, er wordt gezocht naar een 
andere oplossing. 
Martin Kerkhoven: Bestuursleden worden bedankt voor inzet.  
Tom Kramer: Wanneer het pad rondom de tennisbanen wordt opgehoogd geeft dit een 
mooiere aanblik en een opwaardering van het tennispark. Voor het komend jaar heeft dit 
niet de prioriteit, deze ligt bij kleedkamers en sanitair, echter allen zijn het eens dat het mooi 
is wanneer we dit in 2022 kunnen realiseren 
  
12. Sluiting 
Dick Zeegers bedankt iedereen voor zijn /haar komst en sluit om 21.15 uur de vergadering. 
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