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Notulen Algemene Ledenvergadering TVD 2018 

 

Datum  : Maandag 26 maart 2018 

Aanvang:  20.00 uur. 

Plaats :  Clubgebouw TVD 

Aanwezig:  32 leden, waarvan Jan Kobesen per abuis niet getekend  (aanwezigheidslijsten 
beschikbaar bij de secretaris) 

Afwezig  met kennisgeving:   

Martin Ujtenbroek, Chris van Pelt, Tinie te Dorsthorst, Carla te Dorsthorst, Herman 
Paus en Hanny Paus-Rutgers, Eline Elfvering, Jan Peters, Jos Hubers, Theo te Wil, 
Marcel Menting, Loud Hafkenscheid, Marja Sommers. 

Opening:   

Voorzitter Eric Jansen opent de vergadering en heet een ieder welkom. Extra vermelding van 
aanwezigheid geldt voor erelid Marijke Bos.  Daarna vraagt Eric even stilte voor 2 leden die ons in 
2017 zijn ontvallen, Ineke van der Lans en Matthieu Bergmans en voor Nico Schepers die recent is 
overleden. 

 

De volgende agendapunten komen aan de orde:  

 Opening 

 Wel of geen AED bij TVD 

 Trofee voor dienstbaarheid 

 Ingekomen stukken en mededelingen 

 Notulen Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2017 

 Jaarverslag bestuur en commissies 

 Financieel jaarverslag boekjaar 2017 

 Begroting boekjaar 2018 

 Exploitatielasten en exploitatiebijdragen per lid 

 Vaststelling contributie 2019 

 Verslag kascontrolecommissie 

 Benoeming van de leden voor de kascontrolecommissie voor 2018 

 Rooster voor aftreden bestuursleden  

 Verkiezing  voorzitter en leden Technische Commissie 

 Verzoek goedkeuring ALV inzake “wijziging rechten van opstal” 

 Verzoek goedkeuring ALV inzake “update formaliteiten SSD” 

 Rondvraag 
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Wel of geen AED bij TVD: 

Stef Kobesen doet de aftrap en vertelt wat de aanleiding is voor het onderwerp. Afgelopen jaren zijn 
er op ons park verschillende gevallen geweest van hartfalen. Om die reden is de aandacht voor 
reanimatie en eventueel de aanschaf van een AED-apparaat actueel en weer op de agenda gezet. Om 
hierover te informeren is Tonnie Kuppens uitgenodigd. Hij is commandant van de brandweerpost 
Didam. Daar hebben ze 25 vrijwilligers waarvan er 16 reanimaties verzorgen. Tonnie zegt geen advies 
te geven over het wel of niet aanschaffen van een AED. Hij gaat wel uitgebreid in op hartfalen en de 
aanpak bij hartfalen.  

Belangrijk is meteen 112 te bellen (bij voorkeur met vast toestel i.v.m. locatieherkenning) en meteen 
met reanimatie te beginnen. Een hulpdienst is meestal binnen 3 à 4 minuten gereed om uit te rukken   
en kan snel op de locatie zijn en de reanimatie overnemen. 

Op de vraag of een in het verleden gevolgde reanimatiecursus nog geldig is komt het advies om 
jaarlijks een opfriscursus te volgen.  

Na de informatieve uiteenzetting en beantwoording van vragen bedankt Eric Tonnie en overhandigt 
Stef een attentie. 

 

Trofee voor Dienstbaarheid: 

Eric maakt bekend dat het bestuur heeft besloten om Ton Wolf voor te dragen voor de trofee voor 
dienstbaarheid. Ton heeft 6 jaar de kar getrokken als voorzitter van de sponsorcommissie en heeft 
veel bereikt met betrekking tot de contacten met ondernemers,  de daaruit voortkomende 
contracten en de groei van inkomsten uit sponsoring. Het laatste jaar zijn alle contracten vernieuwd 
en is een banner met logo’s van onze sponsors op de buitenmuur aangebracht.   

Ton wordt door Eric naar voren gevraagd en krijgt de trofee, die het afgelopen jaar bij Sjaak en 
Annemiek Buiting op de schoorsteen heeft gestaan,  overhandigd. Ook krijgt hij een presentje. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen: 

Bij dit agendapunt worden de gemelde afwezigen genoemd.  

 

Notulen ALV 20 maart 2017: 

De notulen van de ALV van 20 maart 2017 worden getoond en Eric vraagt of hierop nog op- en of 
aanmerkingen zijn. Die zijn er niet, waarmee de notulen definitief zijn vastgesteld.  

 

Jaarverslag bestuur en commissies: 

Bestuur  

In 2017 is veel werk verricht om achterstallig onderhoud weg te werken aldus Eric. Zo is de “Akte van 
vestiging van een beperkt recht van opstal 2010” aangepast en in concept gereed. Voor het definitief 
maken zal in deze ALV aan de leden goedkeuring worden gevraagd. Ook zijn we als bestuur bezig om 
de akte van de Stichting Sportaccommodaties Didam  (SSD) tegen het licht te houden. Deze is ook 
niet meer actueel.    

Na veel overleg tussen TVD, gemeente en Leisurelands heeft de gemeente weer een overeenkomst 
afgesloten met Leisurelands voor de parkeerplaats. De verharding van de parkeerplaats moet nog 
plaatsvinden. Het plan ligt er, aldus de gemeente. 

Verder zijn we in 2017 gestart met de elektronische nieuwsbrief als opvolger van de Greffelpraat. 

Eric spreekt een woord van dank uit voor de inzet van onze TVD-webmaster en nieuwsbrief-
samensteller en -distributeur Jos Hubers. 
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Ledenadministratie 

Onze ledenadministrateur Rob Rust geeft in een maandelijkse rapportage de actuele ledenstand met 
een toelichting op de mutaties. Het lukt om het aantal leden stabiel te houden, maar we willen 
groeien. Wel is er een verschuiving, de afname met name bij de oudere senioren als gevolg van 
blessures, ziekte en leeftijd wordt gecompenseerd door een toename van het aantal jeugdleden  en 
jongeren. Financieel betekent dit een teruggang van €160 contributie  per jaar voor een senior naar 
gemiddeld €30 tot €60 voor een jeugdlid. 

 

Technische commissie  

Ook in 2017 heeft de TC weer veel aan activiteiten voor de jeugd gedaan: schooltennis, Tenniskids en 
jeugdtoernooien . De jeugd is enthousiast en dat vertaalt zich in een toename van het aantal 
jeugdleden.   

   

Clubhuiscommissie 

In 2017 is veel werk verzet door zowel de (tijdelijke) clubhuiscommissie als andere vrijwilligers om de 
renovatie in goede banen te leiden. Er is nieuwe bezetting gekomen na het afscheid van Sjaak en 
Annemiek Buiting, het vertrek van Jan Woud, Gemma Polman-Schepers,  Harrie Burgers en door 
ziekte en het overlijden van Nico Schepers. Voor Jan, Gemma en Harrie heeft Eric een presentje die 
met een dankwoord aan Harrie wordt overhandigd en voor Jan en Gemma i.v.m. hun afwezigheid op 
een later moment zal worden overgedragen.  Voor Nico is een bloemstukje verzorgd bij zijn crematie. 
Nico wordt kort herdacht. Hij was een lid van het eerste uur samen met o.a. Marijke Bos, Harrie 
Burgers, Martin Uijtenbroek, Geert Vreeman en zijn vrouw Gerda.   

Eric merkt verder nog op dat het exploiteren van ons clubhuis steeds belangrijker wordt voor de 
inkomsten. 

 

Parkcommissie 

Ook de parkcommissie heeft weer veel werk verzet voor onderhoud en vernieuwing. Er is LED-
verlichting gekomen, een tassenrek en een nieuw afhangbord. Ook heeft de gemeente op verzoek 
van TVD verlichting aangebracht bij het fietspad. Hier profiteren onze leden van maar ook de 
voetballers van DVC en de toekomstige leden van turnvereniging Margriet.  

 

PR commissie 

De PR-commissie heeft  met minimale bezetting weer veel weten te bereiken. De sponsorcontracten 
zijn vernieuwd en sponsoruitingen verbeterd, een buitenscherm met logo’s van onze sponsors is aan 
de buitenmuur gekomen en de logo’s op onze site zijn vernieuwd.  

 

Toernooicommissie 

Eric noemt de leden van onze toernooicommissie en bedankt ze voor hun inzet voor het zeer 
geslaagde Didam Dubbel Open toernooi in 2017. Er waren aansprekende prijzen voor verloting, 
muzikale omlijsting en uiteraard de beschikbaarheid en inzet van onze gezellige accommodatie. 

 

Financieel jaarverslag boekjaar 2017 

Voor dit onderdeel geeft Eric het woord aan onze penningmeester Gerard Gudden. 

Gerard begint met de vraag wie het financieel jaarverslag gelezen heeft. Een enkeling reageert 
positief.  Hierop vraagt Gerard of men weet wat onze inkomstenbronnen zijn en gaat hier vervolgens 
op in, in volgorde van omvang: Op 1 staat de contributie, 2 clubhuis, 3 de sponsors, 4 subsidie 
gemeente, 5 rente (nihil). 
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Hierna wordt het overzicht ‘Balans per 31 december 2017’ toegelicht. Hier zien we eind 2017 een 
substantiële  toename bij de vaste activa als gevolg van de investeringen in 2017. Bij de vlottende 
activa zien we eveneens een substantiële afname van de liquide middelen als gevolg van de inbreng 
van eigen geld voor de investeringen. 

Bij de passiva zien we met name de post langlopende schulden toenemen als gevolg van een 
afgesloten groenlening i.v.m. aanschaf en installatie ledverlichting buitenbanen.  

Ondanks alle investeringen staat TVD er financieel goed voor. 

Gerard vraagt aan de ALV of men akkoord is om de winstsaldo bij het eigen vermogen op te tellen. 
De ALV is akkoord. 

Verder wordt  cashflow 2017 en de begrote cashflow 2018 toegelicht.   

Gerard bedankt Jan Kobesen, Rob Rust en Geert Hageman voor hun bijdrage.  

 

Begroting boekjaar 2018 

Vervolgens wordt de begroting 2018 door Gerard toegelicht. Bij de inkomsten zien we een sterke 
afname bij de post subsidies en een toename bij de clubhuis-exploitatie.  

Bij de uitgaven zijn er verschuivingen over de verschillende posten doch als eindresultaat een 
begroting die ongeveer ligt op het niveau van de begroting 2017, met uitzondering van de toename 
afschrijvingen i.v.m. gedane investeringen 2017. 

 

Eric geeft aan dat we in de nabije toekomst nog grote uitgaven hebben voor de vernieuwing van de 
banen 1, 2 en 3 (schatting 40K) en voor vervanging van het asbest dak (schatting 20 á 25K). Opties 
voor besparing en verhoging van de inkomsten hebben ook blijvende aandacht. 

 

Exploitatielasten en exploitatiebijdragen per lid 

Evenals vorig jaar licht Gerard Gudden een specifiek punt uit het jaarverslag toe, een berekening van 
de opbrengsten en kosten over de jaren  2016, 2017 en de begroting hiervan voor 2018, omgerekend 
naar lid. De grootste afname zit in de post gemeentelijke subsidie.  Een mooie toename in de 
exploitatie van het clubhuis. Het uiteindelijke resultaat per lid staat echter onder druk. 

 

Vaststelling contributie 2019 

In de ALV van 21 maart 2016 is de contributie voor senioren met €15 verhoogd voor de jaren 2017 en 
2018. Dit jaar is er dus geen sprake van aanpassing van de contributie over 2018. De contributie voor 
2019 wordt in de ALV van 2019 vastgesteld. 

 

Verslag kascontrolecommissie  

Albert Aaftink heeft samen met Michel Nijland de kascontrole uitgevoerd. Michel geeft aan dat de 
toelichting door Gerard zeer goed is verlopen en alle vragen goed zijn beantwoord.  De  ‘Verklaring 
Kascommissie’ is hiermee goedgekeurd, ondertekend en aan het bestuur overhandigd. Michel 
adviseert de ALV om het bestuur/de penningmeester decharge te verlenen voor het financiële 
beheer over het boekjaar 2017.  

De ALV stemt hier unaniem mee in. 

 

Benoeming van de leden voor de kascontrolecommissie voor 2018 

Reglementair treedt Albert Aaftink af voor de kascontrolecommissie en wordt voor 2018 een 2e 
commissielid gevraagd. Seye Coenen is bereid deze taak voor volgend jaar op zich te nemen samen 
met Michel Nijland. 
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Rooster voor aftreden bestuursleden 

Geert Hageman heeft een meerjaren rooster opgesteld waarop te zien is dat dit jaar penningmeester 
Gerard Gudden statutair aftredend is. Gerard heeft eind 2017 aan het bestuur bekend gemaakt aan 
het einde van zijn termijn, oktober 2018, af te treden en niet herkiesbaar te zijn.  

De vacature voor een opvolger staat open. 

 

Verkiezing  voorzitter en leden Technische Commissie 

Eveneens statutair aftredend is de voltallige TC. Will Bos is aftredend als vz TC en stelt zich opnieuw 
herkiesbaar. Hiermee stemt de vergadering unaniem in.  

Als commissieleden zijn Frits Schür,  Seye Coenen en Corné Elshof aftredend. Ook zij stellen zich 
opnieuw herkiesbaar en de ALV stemt unaniem in met de herbenoeming. 

Voor verdere uitbreiding zijn 2 nieuwe leden aangetrokken, Inez Ytsma en Edith Menting. Zij worden 
voorgedragen en de vergadering stemt unaniem  in. De vacature voor een 7e commissielid staat nog 
open.  (Red: Deze werd na afloop van de ALV ingevuld door het aantreden van Wilco Fuhler) 

 

Verzoek goedkeuring ALV inzake “wijziging rechten van opstal” 

Gerard Gudden geeft een toelichting op deze “wijziging rechten van opstal’ welke bij de uitnodiging 
voor deze ALV is aangekondigd en op onze TVD-site beschikbaar is gesteld. De akte is samen met de 
notaris en een vertegenwoordiger van de gemeente in concept gereed gemaakt. Op de vraag van 
Theo Eskes of het om meer dan alleen het clubhuis gaat wordt door Gerard bevestigend geantwoord. 
Het betreft een allesomvattende update. 

Op de vraag van Ton Weijkamp of de grond van TVD (ondergrond gravelbanen) hier ook bij hoort 
antwoordt Gerard dat dit niet het geval is. Na deze toelichting en beantwoording van de vragen 
vraagt Eric Jansen of de ALV haar goedkeuring kan geven aan de vernieuwing van de akte. 

De  ALV stemt unaniem in met de vernieuwing van de akte. 

 

Verzoek goedkeuring ALV inzake “update formaliteiten SSD” 

Ook de aanleiding voor vernieuwing van deze akte wordt door Gerard toegelicht.  De situatie is ten 
opzichte van de oprichting van SSD veranderd. Indertijd was e.e.a. zo opgezet dat via een specifieke 
constructie “voorbelasting”  aftrekbaar was en er een jaarrekening moest worden opgemaakt. Deze 
constructie voor met name sportverenigingen is later afgeschaft. Bestuurlijk valt SSD nu volledig 
onder verantwoordelijkheid van het TVD bestuur. E.e.a. moet nog geformaliseerd worden in overleg 
met de notaris.  

Eric Jansen vraagt of de ALV haar goedkeuring kan geven aan de vernieuwing van de akte. 

De  ALV stemt unaniem is met de vernieuwing van de akte 

 

Rondvraag 

Hennie Hafkenscheid vraagt, naar aanleiding van geruchten hierover, in hoeverre  er al plannen zijn 
voor het afstoten van de gravelbanen. Stef licht toe dat er geen plannen zijn maar dat er vanuit de 
gemeente informeel contact is geweest i.v.m. de verplaatsing van de brandweerkazerne.  

Geert Hageman geeft aan dat als de financiële situatie ooit mocht verslechteren ook nagedacht moet 
zijn over besparingen c.q. opbrengsten. Hierbij zijn de gravelbanen een optie. 

 

Theo Eskes vraagt wat we nu gaan doen met betrekking tot hartfalen. Eric zegt dat met betrekking 
tot AED nog geen besluit genomen is. Dit punt komt op het eerstvolgende bestuursoverleg op de 
agenda. Het bestuur zal beleid opstellen. 
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Theo Benning vraagt of er voor reanimatie een speciaal hiervoor beschikbaar zijnde koffertje waarin 
o.a. een mondkapje voor beademing, aangeschaft kan worden.  Eric zegt toe hierover eveneens 
vanuit het bestuur met een voorstel te komen. 

 

Als laatste wijst Eric nog op het zaterdagmiddag toernooi en de geplande BBQ op zaterdagmiddag 16 
juni. Iedereen is welkom om aan het toernooi en de BBQ mee te doen. 

Verder staat er in de laatste week van augustus weer het mooie Didams Dubbel Open toernooi op 
het programma.  

 

Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om circa 22.30 uur en dankt de aanwezigen voor de prettige en 
constructieve wijze van vergaderen. Hij nodigt iedereen uit voor een drankje en voor straks wel thuis.  

 

Notulisten: Geert Hageman; Seye Coenen. 

  


