
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering TVD  2020 

 

Datum  : Woensdag 8 juli 2020 

Aanvang:  20.00 uur 

Plaats :  Party Centrum Plok  

Aanwezig:  Ewoud Bartels, Sybille Bartels, Jan Barten, Theo Benning, Norbert Bolder, Harry 
Burgers, Seye Coenen, Ben Dekkers, Sjaak Derksen, Tinie te Dorsthorst, Marijke  
Dudink, Theo Eskes, Wilco Fuhler, Geert Hafkamp,  Hennie Hafkenscheid, Loud 
Hafkenscheid, Geert Hageman, Willy Hansen, Hans Hendriksen, Peter Hoogland, 
Daan Jansen, Eric Jansen, Klaas Jansen, Jan Kobesen, Stef Kobesen, Thijs Kothuis, 
Antoon Lenderink, Thea Loeters, Marcel Menting, Edith Menting (ouder van), José 
Morren Berbée, Gérard Morren, Hanny Paus, Liesbeth Prikken, Mathieu Prikken, 
Maureen Prikken, Onno Paus, Martin Ravenshorst, Pascal Roording, Carlo Scheerder, 
Natascha Scheerder, Yvon-Cheryl Scholten, Frits Schur, Rob Stark, Jan Teunissen, 
Geert Vreeman, Hans de Weerd, Theo te Wil,  (aanwezigheidslijsten beschikbaar bij 
de secretaris) 

Afwezig  met kennisgeving:   

Will Bos, Marijke Bos, Carla te Dorsthorst, Gerard Gudden, Chris van Pelt, Frank 
Philippo, Rob Rust 

Opening:   

Voorzitter Eric Jansen opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze 50e ALV, het 
jubileumjaar. Als gevolg van de corona uitbraak en de daarop volgende maatregelen kon de op 25 
maart geplande vergadering niet doorgaan. Dat betekent niet dat we 4 maanden hebben stilgezeten 
maar belangrijke beslissingen moesten wel worden uitgesteld.  Nooit verwacht dat we voor deze 
Algemene Vergadering moesten uitwijken naar Party Centrum Plok.  

Er staan dit jaar belangrijke onderwerpen op de agenda.  

 

Agenda: 

Naar aanleiding van een opmerking van Willy Waalderbos van de kascontrole commissie is het 
agendapunt “Verslag kascontrolecommissie” meteen achter de jaarrekening en financieel verslag 
2019 opgenomen. 

De volgende agendapunten komen aan de orde:  

Ø Opening 
Ø Trofee Voor dienstbaarheid 
Ø Ingekomen stukken en mededelingen  
Ø Notulen ALV 11 maart 2019 
Ø Jaarverslag bestuur en commissies  
Ø Jaarrekening en financieel verslag 2019 
Ø Verslag kascontrolecommissie 
Ø Benoeming leden van de kascontrolecommissie in 2021 



 

 

Ø Begroting 2020 
Ø Vaststellen contributie 2021 
Ø Rooster voor aftreden bestuursleden 
Ø Verkiezing vz Technische Commissie en leden Technische Commissie 
Ø Presentatie met betrekking tot de aanleg van 2 padelbanen en 2 jeu de boules banen. 

Verzoek goedkeuring ALV inzake “financiering en aanleg 2 padelbanen en 2 jeu de boules 
banen en update terrein en terras”. 

Ø Presentatie en verzoek goedkeuring van deelname aan “Energiecoöperatie Montferland 
Klimaatneutraal”  

Ø Informatie inzake “opheffen Stichting Sportaccommodatie Didam (SSD)” 
Ø Rondvraag 
Ø Sluiting 

 
Trofee voor Dienstbaarheid: 

Dit jaar een jonge man, een teken van hoe de club zich ontwikkelt. Deze jonge man is zelf actief 
tennisser, sinds 2015 lid van de TC en niet onbelangrijk, beheerder van onze social media, Seye 
Coenen. 

Na mooie woorden overhandigt Eric de trofee aan Seye en vraagt of hij nog iets wil zeggen. Hierop 
neemt Seye even het woord en bedankt de aanwezigen voor hun bijdrage aan onze vereniging. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen: 

Martin Uijtenbroek is op 10 januari overleden. Martin is de oprichter van onze vereniging. Hij heeft 
zich daar nogal voor moeten inspannen. Hoewel er in Didam veel belangstelling bleek voor tennis en 
ook de burgermeester graag wilde tennissen werd het plan door de gemeenteraad van tafel geveegd. 
Maar na een aantal jaren keerde het tij en kon de vereniging alsnog worden opgericht. 

In het jubileummagazine komt een mooi artikel over Martin en de oprichting van TVD. 

 

Afwezigheid Will Bos. Will als vz TC wordt op jaarbasis gekozen en is dan tevens lid van het bestuur. 
De grote veranderingen en investeringen van de laatste jaren waren voor Will niet makkelijk en dit 
heeft er toe geleid dat Will bij ons bestuursoverleg op woensdag 1 juli te kennen heeft gegeven te 
stoppen als bestuurslid en voorzitter TC.  Dat hebben we uiteraard te respecteren. Will heeft altijd 
met veel enthousiasme gewerkt en hij blijft mogelijk een rol spelen binnen de TC.  

De functie in het bestuur is nu vacant en zal komende tijd worden ingevuld. 

Will en Marijke hebben zich afgemeld voor vanavond in verband met zorgen over coronabesmetting.   

 

Herman Willemsen heeft jarenlang het indelen en afhangen op de racketavond verzorgd en heeft 
kenbaar gemaakt daarmee te stoppen. Norbert Bolder neemt het nu over. 

  

Rob Rust is gestopt met de ledenadministratie. Dit had hij vorig jaar al aangekondigd. Johan Cuppen 
heeft de ledenadministratie overgenomen maar moest recent helaas weer stoppen in verband met 
zijn gezondheid. Theo Eskes heeft zich bereid verklaard dit nu op te willen pakken. 



 

 

Op de vrijwilligersavond in november wordt afscheid genomen van Herman en Rob. 

 

Notulen ALV 11 maart 2019: 

De notulen van de ALV van 11 maart 2019 worden getoond en Eric vraagt of hierop nog op-  of 
aanmerkingen zijn. Die zijn er niet, waarmee de notulen definitief zijn vastgesteld.  

 

Jaarverslag bestuur en commissies: 

Bestuur 
De punten worden kort genoemd en sommige komen verderop uitgebreid als agendapunt terug. 

Naar aanleiding van de nieuwe website wordt de vraag gesteld wie er met enige regelmaat kijkt. Veel 
aanwezigen blijken met enige regelmaat te kijken. 

Ledenontwikkeling 
De teruggang is tot staan gebracht en al een aantal jaren stabiel. Jaarlijks komen er 30 tot 35 leden 
bij maar als gevolg van studie, blessures en ouderdom worden er eind van het jaar nagenoeg 
evenveel leden uitgeschreven. Groei wordt verwacht door de aanleg van de twee  padelbanen. Er is 
veel belangstelling, ook van buiten onze vereniging. 

Technische commissie 
Dit zou Will Bos normaal gesproken doen, maar omdat Will afwezig is neemt Wilco Fuhler het woord. 

Het aantal jeugdleden is goed toegenomen en er is weer een jeugdkamp georganiseerd en dat is 
goed bevallen. Hierover heeft vorig jaar een artikel in een van de nieuwsbrieven gestaan. Wilco 
meldt dat wellicht ook dit jaar weer een jeugdkamp wordt georganiseerd, maar nu door Tennis 
Solution. De afsluiting eind van het jaar voor de jeugd en met aanwezigheid van ouders is erg goed 
verlopen.  

Marcel Menting, een van onze sponsors, heeft de shirts voor de jeugd beschikbaar gesteld. 

Clubhuiscommissie 
Eric meldt dat het clubhuis vorig jaar goed gedraaid heeft. Met Martin Ravenshorst als coördinator 
draait het goed. De bezetting vraagt nog wel de nodige aandacht. De investeringen afgelopen jaren 
in clubhuis en de techniek verdienen zich ruimschoots terug. 

Toiletten en kleedkamers moeten nog wel een opknapbeurt krijgen.  

Extra aandacht wordt gevraagd voor het goed afstampen van het zand vóór het betreden van het 
clubhuis. Gebeurt nog te weinig en dat heeft dan extra slijtage van de vloer tot gevolg.  

Betalen met de clubkaart is ook goed opgepakt, op dit moment maken circa 160 leden er gebruik van 
en anderen betalen met bankpas. 

 



 

 

Parkcommissie 

Stef wil iets zeggen over het team. Er moet veel gebeuren en enkele leden zullen een poos afwezig 
zijn om persoonlijke redenen. Willy Waalderbos heeft zich als nieuw lid van het team aangemeld en 
is reeds begonnen. Verdere versterking is gewenst. 

Het park ligt er goed bij is de conclusie. 

PR commissie 
Veel werkt is verricht o.a. door Jan Teunissen. Het paradepaardje, het Didams Dubbel Open, is zeer 
goed verlopen met dank aan onze sponsoren.  

Toernooicommissie 
Het Didams Dubbel Open (DDO) was een zeer goed georganiseerd 40e toernooi met circa 200 
deelnemers. Vorig jaar kreeg men veel positieve geluiden over het toernooi. Ook dit jaar wordt het 
DDO weer gehouden, zij het iets soberder i.v.m. corona. Vorig jaar namen circa 60  eigen leden deel 
en dat mag dit jaar meer worden. 

Oproep van Eric als reactie op opmerkingen van deelnemers van onze buurverenigingen, ‘ga ook een 
keer bij onze buren een toernooi spelen’.  

 

Jaarrekening en financieel verslag 2019 

Voor dit onderdeel geeft Eric het woord aan onze penningmeester Onno Paus die dit jaar voor de 
eerste keer verslag uitbrengt. 

Balans per 31 december. 

Na diverse investeringen in 2017 is het in 2018 en 2019 rustig aan gedaan. Wel is vorig jaar de 
parkeerplaats vernieuwd en is een AED aangeschaft. De laatste toevoeging aan de activa betreft de 
klok. Deze is gesponsord door ABCO Beveiliging. 
De vordering op SSD is onveranderd en als onderpand voor deze vordering dient de ondergrond van 
de gravelbanen. De overige vorderingen betreffen een vooruitbetaling aan AquaCo en nog te 
ontvangen sponsorgelden.  
De geldmiddelen, zijnde onze spaarpot, zijn in het boekjaar 2019 toegenomen. Het huidige bedrag 
dient voornamelijk om groot onderhoud en toekomstige investeringen in de renovatie van de banen 
1 t/m 3 en sanering en renovatie dak clubhuis geheel of grotendeels te financieren.  
Het positieve resultaat van het boekjaar is toegevoegd aan het “vrije” vermogen. De  
bestemmingsreserve is in 2019 verhoogd ten laste van het exploitatieresultaat 2019. 

Er is een lening inzake de LED-verlichting. Hierop is volgens afspraak rente en aflossing betaald.  
De balanspost crediteuren is een bedrag voor diverse nog te betalen nota’s over 2019, onder andere 
aan de leveranciers van het clubhuis. Daarnaast een stelpost voor onvoorziene uitgaven, waaronder 
de vrijwilligersvergoedingen. 



 

 

Voorzieningen: Een bedrag aan voorzieningen is ‘geoormerkt' voor onvoorziene uitgaven voor groot 
onderhoud banen.  
Vorig jaar is deze post “Credit gelden Twelve kassasysteem” toegevoegd aan de balans. . 

Exploitatierekening boekjaar 2019 
De belangrijkste afwijkingen met de begroting worden toegelicht.  
De inkomsten uit contributie zijn iets lager dan het begrote bedrag. De samenstelling betreft de  
contributiebijdragen door onze leden, te weten: senioren, junioren en pupillen. Daar bovenop de 
opbrengsten van het zomertennis en de mutaties van leden in 2019 aan opbrengsten contributies en 
inschrijfbijdragen. Het totale bedrag is €500 lager dan begroot. In de begroting was uitgegaan van 
een hoger aantal zomerleden dan we in werkelijkheid hebben mogen verwelkomen. 

De Gemeentelijke Subsidie is met ingang van 2017 geheel nieuw van opzet en “Subsidieregeling 
Bevordering Gezonde Leefstijl Montferland 2016” genaamd. Het is als  volgt opgebouwd; de 
basissubsidie voor sportverenigingen met een ledenaantal van 150 of méér  bedraagt €1.900. Dit 
bedrag is conform de begroting ontvangen. 
De ontvangen bankrente over 2019 bedroeg slechts €5. De oorzaak is de verdere daling van de 
marktrente in het afgelopen jaar. 
De sponsorinkomsten waren iets lager dan begroot. Het verschil wordt verklaard door één te hoog 
ingeschatte sponsor ten tijde van opstellen van de begroting. 
Het omzet van het clubhuis is nagenoeg gelijk gebleven aan het topjaar 2018. Dit bedrag ligt boven 
de begroting, met als voornaamste redenen: het organiseren van een aantal tennisgerelateerde 
partijen, een zeer geslaagd Didams Dubbel Open en de verkoop van oliebollen. 

Uitgaven exploitatierekening 2019 
Er is geen personeel meer in dienst. De hele vereniging draait op de inzet van vrijwilligers. 
Onderhoud gebouwen en banen is iets lager dan begroot. Deze daling is toe te schrijven aan minder 
energiekosten dan begroot en minder uitgaven aan onderhoud aan de banen.  
Afschrijvingen zijn iets hoger dan begroot. Het verschil is te verklaren door de afschrijvingen op de 
investeringen die in 2019 zijn gedaan (parkeerplaats, AED en de gesponsorde klok). 
De uitgave rentelast betreft de groenlening voor de aanschaf van de Led-verlichting voor de 
buitenbanen. De uitgaven voor algemeen  beheer zijn hoger dan het begrote bedrag. In deze post 
zijn inbegrepen: communicatie zoals internet en telefoon, uitgaven vrijwilligersmiddag, 
abonnementen en contributies, social media, representatiekosten, administratie kosten, 
verzekeringen, overige administratiekosten en kosten bankrekeningen. In 2019 is extra ingezet op 
het vernieuwen van de website en de PR in het algemeen. Dit bracht extra kosten met zich mee. 
De overige verenigingskosten zijn iets lager dan de begroting. Een belangrijke uitgavenpost is  de 
contributie aan onze Bond de KNLTB. Verder inbegrepen de uitgaven van de Technische Commissie 
en overige posten waaronder: tennismaterialen, tennisballen en  het Didams Dubbel Open. 
De post voorzieningen is gelijk aan de begroting. Dit bedrag dient voor toekomstige renovatie van 
onze 5 kunstgrasbanen en 3 gravelbanen. Het bestemmingsbedrag bedraagt ultimo 2019 €53.500. 
Het resultaat 2019 werd begroot op € 700,-  Het werkelijke resultaat bedraagt €1.102  Dit ligt redelijk 
in lijn. De totale kosten zijn hoger dan begroot, maar daar staan hogere inkomsten tegenover. 

 



 

 

Het Bestuur stelt de Algemene Leden Vergadering  voor om voornoemd  resultaat toe te voegen aan 
het Eigen Vermogen. De vergadering stemt hiermee in. 

Cashflow boekjaar 2019 
Verloop van onze geldmiddelen is hierboven toegelicht. Toename door afschrijvingen, voorraad 
afname, afname vordering saldo, positief resultaat en voorzieningen en kassasysteem. 
Afname o.a. door investeringen en aflossing groenlening (LED).  

Gemiddelde bijdrage per lid in de exploitatie van 2019 
Hiervoor worden de exploitatielasten en -bijdragen omgerekend naar lid. Gerekend is met 300 leden.   
De exploitatiebijdragen zijn nagenoeg gelijk gebleven aan 2018. De lasten zijn ten opzichte van 2018 
wel toegenomen o.a. door social media waardoor het resultaat per lid lager uitkomt. 

Verslag kascontrolecommissie  
Seye Coenen en Willy Waalderbos hebben samen met de penningmeester de financiële jaarstukken 
doorgenomen en hebben de ‘Verklaring Kascommissie’ opgesteld en ondertekend. Deze wordt door 
Onno voorgelezen.  De ALV verleent hierop aan het bestuur/penningmeester unaniem decharge voor 
het financiële beheer over het boekjaar 2019.  

Benoeming van de leden voor de kascontrolecommissie voor 2021 
Reglementair treedt Seye Coenen af voor de kascontrolecommissie en wordt voor 2020 een 2e 
commissielid gevraagd naast Willy Waalderbos. Mathieu Prikken stelt zich beschikbaar en als reserve 
meldt Rob Stark zich. 

Begroting 2020 
Begrote exploitatierekening  
Bij de ALV in 2019 is de contributie voor 2020 verhoogd waardoor de inkomsten met circa €6.000 
stijgen. 
Subsidies blijven gelijk en sponsorbijdragen worden iets verhoogd omdat 2 nieuwe sponsoren zijn 
aangetrokken. De clubhuis exploitatie is conservatief begroot, waarbij wel opgemerkt moet worden 
dat dit de begroting was van vóór de corona-uitbraak en de lockdown.   

De personeelskosten zijn afgebouwd. De post gebouwen en banen is hoger begroot, o.a. als gevolg 
van problemen met de waterpomp. Die is inmiddels vervangen, een plus van €3.100. 
De post ‘Algemeen beheer’ is iets lager, met name door lagere uitgaven voor social media waarvoor 
in 2019 ontwikkelingskosten speelden. Het verwachte resultaat voor dit jaar komt hiermee uit op 
circa €2.300. 

Begrote cashflow 2020 
De toename geldmiddelen betreft met name afschrijvingen en het resultaat. De afname betreft met 
name de reservering voor het jubileum en de groenlening. Per saldo stijgen de geldmiddelen met 
circa €13.500 euro. 

Corona impact  
We hebben aanzienlijk minder opbrengsten. De clubhuisinkomsten verwachten we in het eerste half 
jaar €6.000  lager en ook de sponsorbijdragen zullen een naar verwachting €500 lager uitvallen. 



 

 

Aan de kostenkant hebben we lagere uitgave aan energie en ook aan tennislessen, commissies en 
tennisballen. Van de overheid hebben we €4.000 ontvangen. Het negatief effect als gevolg van de 
corona wordt voorlopig geschat op ruim €1.100.  

Vaststelling contributie 2021 
In de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2019 is de contributie vastgesteld voor 2020. Alleen 
de contributie van zomerleden is nog met €10 verhoogd. Dit omdat we i.v.m. corona het 
afhangsysteem van de KNLTB moesten implementeren en afhangen alleen mogelijk is als je lid bent 
van de KNLTB. Dat geldt nu dus ook voor de zomerleden. Het lidmaatschap kost €17 waarvan TVD 
dus €7 bijdraagt. Bijkomend voordeel van het lidmaatschap is dat alle faciliteiten nu ook voor de 
zomerleden beschikbaar zijn. 
De contributie ligt redelijk in lijn met de regio. 

Rooster voor aftreden bestuursleden 
Volgens het meerjaren rooster treedt voorzitter Eric Jansen af. De afgelopen vier jaar heeft dit 
bestuur al heel veel gedaan en dat zet zich komende jaren door. Eric zegt er nog wel 4 jaar aan te 
willen vastknopen. De ALV stemt hiermee unaniem in. Eric bedankt voor het vertrouwen. 
Verder is  Will Bos afgetreden, reeds toegelicht bij mededelingen. De nieuwe bestuurder moet uit de 
Technische Commissie komen. 

Verkiezing  voorzitter en leden Technische Commissie 
Statutair aftredend is de voltallige TC. Will Bos is afgetreden als bestuurslid en dus ook als vz TC. De 
nieuwe voorzitter komt uit de Technische Commissie. Komende tijd wordt hierover door bestuur en 
TC gesproken.  
De leden Seye Coenen, Corné Elshof, Edith Menting, Inez Yitsma en Wilco Fühler zijn aftredend. Eric 
vraagt of zij beschikbaar zijn en herkiesbaar. Dat wordt bevestigd.  
De ALV stemt unaniem in met de benoeming van de TC leden. 

Presentatie met betrekking tot de aanleg van 2 padelbanen en 2 jeu de boules banen. Verzoek 
goedkeuring ALV inzake “financiering en aanleg 2 padelbanen en 2 jeu de boules banen en update 
terrein en terras” 
Eric neemt het woord en loopt aan de hand van de presentatie het plan van aanpak door. We zijn 
ruim een jaar bezig met de voorbereiding. We zien het als de levensader voor het voortbestaan van 
TVD.  
 
Padel is in Nederland een relatief nieuwe sport en groeit zeer snel. Er is een padelcommissie in het 
leven geroepen en die is betrokken bij de voorbereiding. Voor de ALV van maart waren alle 
voorbereidingen klaar. Leden en niet leden zijn op diverse wijze geïnformeerd, o.a. via 
nieuwsbrieven, pers, informatieavond e.d. Veel positieve geluiden over het voornemen, doch ook 
wel kritische geluiden o.a. over kosten en gevolgen voor de contributie. 
 
Stef krijgt het woord om wat te zeggen over de bouwcommissie en de selectieprocedure. Er is een 
commissie gevormd voor de offertebeoordeling en selectie, bestaande uit Sjaak Derksen, Geert 
Hageman en Stef. Er waren vier leveranciers waarmee gesproken is en verder zijn verenigingen 
bezocht met padelbanen. Na de selectieprocedure is Tennisbouw er uiteindelijk als beste uit 



 

 

gekomen. Met Tennisbouw hebben we bij de renovatie van baan 4 en 5 overigens al goede ervaring 
opgedaan.  
Om er zeker van te zijn dat de ondergrond van de huidige gravelbaan voldoet is een 
bodemonderzoek uitgevoerd. De ondergrond is volledig geschikt. 
Inmiddels is een projectteam gevormd om alle voorbereidingen te starten en het gehele project goed 
te laten verlopen. Projectleider is Sjaak Derksen. 
 
Eric licht kort nog de diverse aanvragen van vergunning en financiering toe. De Stichting 
Waarborgfonds Sport heeft ons zeer goed beoordeeld naar aanleiding van de aanvraag voor 
borgstelling. De Bank Nederlandse Gemeenten heeft ons een duurzaamheidslening van €100.000 
verstrekt voor de aanleg tegen een rente van 1,95%.  
 
De padelbanen zijn heel interessant voor sponsoring. Met ABCO Beveiliging, al een tijdje als sponsor 
bij TVD betrokken, is een sponsorcontract voor 5 jaar afgesloten. 
Uit sponsoring komt €25.000 beschikbaar en verder willen we iets doen met ledenobligaties. Uit een 
inventarisatie blijkt hiervoor belangstelling te bestaan bij onze leden. Hiermee denken we ook 
€25.000 op te halen.  
 
Met padel kunnen we het gat in de leeftijdsopbouw van onze leden dichten. De huidige piek zit in de 
60+. Padel trekt met name jongeren en de middengroep aan. Er is veel belangstelling zowel van 
eigen leden als van buiten onze vereniging. De verwachting is dat we dit jaar 25 leden uit de 
zomerleden kunnen behouden, maar evenzo veel leden vallen af i.v.m. ouderdom, blessures e.d.  
 
Niets doen is geen optie omdat je dan te maken krijgt met structurele terugloop in ledenaantal en 
uiteindelijk ook aan de kostenkant moet ingrijpen door bijvoorbeeld de gravelbanen af te stoten. We 
hebben hier niet voor gekozen doch ingezet op groei.  
De plannen:  
We bouwen 2 padelbanen en 2 jeu de boules banen. Wellicht kunnen we voor de jeule de boules 
banen nog subsidie krijgen door de banen onder de paraplu te brengen van Open Club De Nevelhorst 
(OCDN). Hierover is geschreven in de nieuwsbrief van OCDN. Ter informatie, op 7 juli is OCDN 
officieel opgericht bij de notaris. Norbert maakt uit de nieuwsbrief van OCDN op dat er al een 
voorschot is genomen op de aanleg van de padelbanen terwijl de aanleg nog moet worden 
goedgekeurd door de ALV.  
Wilco antwoordt dat deze publicatie voorbarig is geweest. Wilco legt vervolgens uit dat padel zeer 
goed past in het gedachtengoed van de OCDN, namelijk het atletisch vermogen van de jeugd te 
vergroten en van de ouderen te behouden. Hierin passen ook de jeu de boules banen. 
Ewoud vraagt of zwembad de Hoevert ook betrokken is bij OCDN. Het antwoord is ja, de 
watervrienden worden vertegenwoordigd door Rob Giesen. 
Deze uitleg van OCDN gaat nog even door tijdens de vergadering. 
 
Er volgt nog een korte uitleg over de inrichting van het park. Eric stelt de padelcommissie voor. Meer 
informatie is te vinden op de site. 



 

 

De padelcommissie gaat nog op bezoek bij Ulvenhout om meer over de opstart te weten te komen. 
Ook moet het materiaal nog geregeld worden en ook komt de vraag op hoe om te gaan als er veel 
animo is van buiten onze vereniging. 
Tinie te Dorstshorst vraagt of er ook een jeu de boules commissie komt. Eric antwoordt dat we hier 
apart mensen voor willen hebben om dit verder op te zetten. Daar zijn gegadigden voor.  
 
De padelaanleg heeft geen contributieverhoging tot gevolg en op de vraag of er een apart 
lidmaatschap komt voor jeu de boules is het antwoord dat dit naar verwachting niet nodig is. Het kan 
ook onderdeel zijn bij aan tennis gerelateerde partijen. Moet echter allemaal nog verder geregeld 
worden. We willen hiervoor graag wat enthousiaste mensen hebben die dit gaan oppakken. Daar 
wordt aan gewerkt. 
Sjaak heeft Ulvenhout bezocht en weet te melden dat daar door de aanleg het ledenbestand met 
40% toenam. Hetzelfde geldt voor Huissen. 
 
Het hele plan van aanpak van de KNLTB is doorlopen en de KNLTB is op alle relevante onderdelen 
betrokken. Daarna gaat Eric in op de financiële aspecten van padel. Zonder padel zouden we over 
een paar jaar een tekort krijgen op de begroting. Met padel en de verwachte ledengroei, overigens 
zeer conservatief ingepland op 25 bij de start en 40 over een paar jaar, hebben we meer inkomsten 
uit contributie en clubhuisopbrengst en een positieve begroting. 
De aanleg kost €95.000 en daarbij komt nog ruim €25.000 voor aanleg jeu de boules en update 
terrein. De plannen voor het terras worden nog uitgewerkt. Voor de financiering is de lening van 
€100k beschikbaar, de sponsorbijdragen van 25k en de nog uit te geven ledenobligaties (vrienden 
van ..). Hier komt nog een aparte bijeenkomst voor.  
 
Komende jaren komen er meer padelbanen in de regio waardoor ook competitie spelen binnen 
redelijke afstand mogelijk wordt. Ook de kap van de houtopstand achter de gravelbanen wordt even 
toegelicht evenals de aanleg van de geluidwerende grondwal. 
Vragen en uitleg over en weer gaat nog even door.  
Daarna volgt de vraag of de leden instemmen met de financiering van de 2 padel - en twee jeu de 
boules banen en update terrein en terras.  
De vergadering stemt unaniem in met deze plannen en de financiering. 
 
Presentatie en verzoek goedkeuring van deelname aan “Energiecoöperatie Montferland 
Klimaatneutraal” 
Geert krijgt het woord en licht de deelname aan “Diemse Zon” toe. Het idee is een paar jaar terug 
ontstaan toen nog sprake was van vervanging van het asbest dak en we gekeken hebben naar 
plaatsing van zonnecellen. Het verwijderen van de asbest is niet meer nodig nu de uiterste datum 
hiervoor tot 2034 is uitgesteld. Zonnecellen plaatsen op ons dak is inmiddels niet aantrekkelijk meer 
i.v.m. de afbouw van de salderingsregeling. 
We zijn in contact getreden met “Energiecoöperatie Montferland Klimaatneutraal” (EMK) en zij 
hebben voor ons een businescase opgesteld voor 10.000 kwh op jaarbasis. Dit is het maximum wat 
we als vereniging mogen afnemen. Financiering vindt plaats door een duurzaamheidslening bij SVn 
tegen een rente van 1,6%.  



 

 

Er zijn twee scenario’s doorgerekend. Een met de huidige regeling en een met verminderde 
subsidiebijdrage van de Overheid. Beide zijn positief voor ons met een jaarlijkse uitkering na aftrek 
van rente en aflossing. 
Er volgt nog een vraag over eventueel risico in geval van brand e.d. maar wij lopen geen risico omdat 
het een dak van Plavei betreft en daar het risico ligt.  

Hierna wordt de vraag gesteld of de ALV instemt inzake deelname aan  “Energiecoöperatie 
Montferland Klimaatneutraal” en aangaan lening Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten (SVn). 
Met twee onthoudingen stemt ieder voor. 

Informatie inzake “opheffen Stichting Sportaccommodatie Didam (SSD) ” 
Aanleiding was aftrek van BTW bij de aankoop grond en aanleg banen in 1991. 
Medio jaren 90 is deze regeling afgeschaft en in 2009 is het bestuur van SSD overgedragen aan TVD 
evenals de financiële zaken. SSD heeft verder een slapend bestaan gehad. 
In de ALV van maart 2018 is akkoord gekregen voor de update/opheffing SSD. De opties zijn daarna 
met de notaris besproken en een PVA opgesteld voor opheffen. 
Daarvoor moest een taxatie door de belastingdienst plaatsvinden en dat is in 2019 gedaan. 
Ondergrond en opbouw is getaxeerd op €72.000. Hierover moet 6% (€4.320) overdrachtsbelasting 
worden betaald. 
Verder moest bij de belastingdienst vrijstelling worden gekregen van schenkingsbelasting. Dat is 
eveneens gelukt omdat we voldoen aan de daarvoor geldende gerechtelijke uitspraak in deze. Alle 
stukken voor de opheffing zijn naar de notaris gestuurd. Dit heeft geleid tot een opheffingsakte 
welke op 7 juli bij de notaris is getekend.  
Rest nog de uitschrijving bij de KvK. Dat is een formaliteit. 

Rondvraag 
Loud Hafkenscheid complimenteert het bestuur met het vele werk dat is gedaan. Loud heeft nog wel 
een kanttekening bij de vraag aan de ALV over de goedkeuring voor de financiering van de 
padelbanen en EMK. Statutair had eerst gevraagd moeten worden wie voor stemt, daarna wie tegen 
stemt en als laatste wie onthoudt. 
De stemming over beide wordt opnieuw gedaan met als uitkomst hetgeen hiervoor is opgetekend. 

Pascal Roording heeft een opmerking over de gravelbanen. Deze zijn erg ongelijk op dit moment. Stef 
legt uit dat ze pas recent zijn opengesteld omdat de sproei-installatie niet werkte. Ze moeten eerst 
nog wat langer bespeeld worden.  

Norbert meldt alvast dat 29 december het jaarlijkse oliebollentoernooi wordt gehouden, mits de 
corona het toelaat. 

Thea Loeters vraagt of TVD ook problemen ondervindt met de nieuwe glasvezel. Nee. 

Sluiting 
Eric sluit de vergadering en nodigt ieder uit voor een drankje.  
 
Notulist: Geert Hageman en Marijke Dudink. 


