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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Datum: 4 juli 2022 

Tijd: 20:00 uur 

Plaats: Clubhuis TVD 

Aanwezig 

Er zijn 29 leden aanwezig. De deelnemerslijst is opgenomen in de bijlage (1). 

Opening 

Voorzitter Eric Jansen heet alle aanwezigen welkom. Hij haalt het jaar 2021 aan als een 

jaar getekend door corona, waarin we niet altijd konden doen wat we wilden en waarin 

ook het clubgebouw maandenlang dicht moest blijven. 

Met 29 aanwezigen is deze ALV relatief mager bezet. De voorzitter acht het waarschijnlijk 

dat het animo wat lager is door de extra ALV van 30 mei 2022, toen er maar liefst 55 

leden aanwezig waren. Het zou kunnen dat niet iedereen zich twee keer binnen vijf 

weken vrij kan of wil maken voor een ledenvergadering. 

Trofee Voor Dienstbaarheid 

De vereniging telde ongeveer zeventig vrijwilligers (commissieleden, werkgroepleden, 

barpersoneel). Van die vrijwilligers krijgt Hanny Paus dit jaar de Trofee voor 

Dienstbaarheid. Deze verdient zij niet voor het feit dat ze al twintig jaar lid is, maar wel 

voor haar bijdragen aan o.a. de coördinatie van de ochtendbezetting van het clubhuis, de 

clubhuiscommissie, de toernooicommissie (voor de organisatie van het Didams Dubbel 

Open (DDO)) en het penningmeesterschap van de interne zaterdagmiddagcompetitie. 

Ingekomen stukken en mededelingen 

Debbie Jansen en Seye Coenen fungeren deze ALV als notulisten. 

De volgende personen hebben zich afgemeld voor de ALV: 

• Frederik van der Sluijs 

• Chris van der Pelt 

• Gérard en José Morren 

• Theo Benning 

• Gerard Gerritsen 

• Wout van den Boom 

• Jos Hubers 

• Berna Eskes
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Notulen ALV van 21 juli 2021 

De notulen zijn in de nieuwsbrief van 26 februari 2022 aangekondigd en in te zien op 

www.tvdidam.nl. De notulen van de jaarvergadering zijn gepresenteerd en goedgekeurd 

door de aanwezigen. 

Notulen extra ALV van 30 mei 2022 

De notulen van de extra vergadering zijn gepresenteerd en goedgekeurd door de 

aanwezigen. In deze vergadering zijn de volgende 2 voorstellen aangenomen: 

1. Verplaatsing van 1 padelbaan, de aanleg van 1 padelbaan en een tennisbaan 

door TVD 

2. 33Aanleg van een Athletic Skills Model (ASM) baan en een geluidscherm ten laste 

van Open Club De Nevelhorst (OCDN). 

Er zijn geen aanvullende vragen gesteld. 

Jaarverslag bestuur en commissies 

Bestuur 

Alle jaarverslagen zijn op onze tvd-site geplaatst, zodat de leden deze in konden kijken. 

Hierin kwam ons 50-jarig jubileum aan bod, maar ook de nieuwe overkapping en 

warmhoudkar welke is aangeboden voor ‘Samen aan tafel’. Ook kwamen de nieuwe 

statuten en het Huishoudelijk Reglement aan bod. Wegens Corona was de ALV toen later 

gepland, maar nog steeds binnen de door de KNLTB gestelde termijn. 

Ledenadministratie 

Inmiddels is ons ledenbestand gegroeid van 380 naar 640 leden; dit dankzij de aanleg 

van de padelbanen en als gevolg van Corona. We zien hierdoor ook een enorme toename 

van jong volwassenen. 

Technische commissie 

Vanuit de commissies wordt gedeeld dat we een uitdaging gehad hebben met de 

piekuren op de banen (baanbezetting). Ook de competitieteams zijn toegenomen, 

waardoor we nu op de zondag ook veel banen bezetten.  

 

Het tennis bij TVDidam in 2021 boog, maar maakte zich uiteindelijk op voor een 

comeback waarvan het einde nu nog niet in zicht is. 

Padel gaf onze club een flinke boost met nieuwe mensen, nieuwe energie en 

mogelijkheden. 

Jeu de boules en Allstars biedt een passende ondersteuning aan deze twee sporten. 

Clubhuiscommissie 

Helaas kon het oliebollentoernooi niet doorgaan afgelopen jaar door Corona (wel zijn 

oliebollen verkocht), maar het jaarlijkse Didam Dubbel Open toernooi gelukkig wel in 

aangepaste vorm. We hebben inmiddels een grote groep aan vrijwilligers binnen onze 

vereniging om dit soort activiteiten mogelijk te maken. 

http://www.tvdidam.nl/
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Parkcommissie 

De commissie werkt aan tennis- en padelbanen, groenvoorziening en het clubhuis. Er 

worden complimenten gedeeld voor de parkcommissie; iedere maandagmiddag staan ze 

weer klaar om het park te onderhouden. Ook dank aan Martin die altijd klaar staat voor 

de innerlijke mens. 

PR-commissie 

Het aantal sponsoren is in 2021 gelijk gebleven. Rabobank Arnhem e.o. heeft laten 

weten dat zij per 2021 stoppen met lokale sponsoring en aansluiten bij het landelijke 

Rabo ClubSupport. Hoewel dat jammer is omdat de Rabobank toch vele jaren onze 

tennisvereniging financieel goed heeft gesteund moet het mogelijk zijn dit te 

compenseren door deelname aan ClubSupport. 

Financieel jaarverslag 

In 2021 hebben we een drietal investeringen gedaan: 

1. Inloopmatten die voor de ingang van het clubhuis geplaatst zijn; 

2. Elektronische toegangssysteem van de toegangsdeur aan de zijkant van het 

clubhuis; 

3. Aanleg van het nieuwe terras inclusief het plaatsen van de fietsenstalling en de 

groenvoorziening eromheen. 

De inkomsten stonden onder druk vanwege Corona. Hierdoor hebben we een subsidie 

van de overheid ontvangen van €12.000,-. 

Daarnaast is onze energieleverancier Anode in december 2021 failliet gegaan. Wij zijn 

inmiddels met een nieuwe partij in zee gegaan: Energie Van Ons. Helaas was deze 

gedwongen overstap in de periode waarin de energieprijzen erg aan het stijgen waren en 

daardoor hebben we geen voordelig lange termijn contract kunnen afsluiten. 

Jaarrekening en financieel verslag 2021 

De jaarrekening en het financieel verslag worden gepresenteerd door penningmeester, 

Onno Paus. 

De penningmeester licht toe dat hij de balans vergelijkt met vorig jaar en dat hij bij de 

exploitatierekening toelicht hoe het jaar is verlopen ten opzichte van de begroting. 

De penningmeester licht achtereenvolgens toe: 

- de balans per 31 dec 2021; bijlage (2) 

- de exploitatierekening van boekjaar 2021; bijlage (3) 

- de jaarrekening 2021; bijlage (4) 

- het overzicht van de cashflow 2021; bijlage (5) 

- de gemiddelde bijdrage per lid in de exploitatie van 2021; bijlage (6) 

De vergadering vraagt waarom er een post van “0,00 personeelskosten” op de balans 

staat. De penningmeester antwoordt dat dit overig ingehuurd personeel betreft, niet 

zijnde clubhuispersoneel. 
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Verslag kascontrole-commissie 2021  

De kascontrolecommissie, bestaande uit Mathieu Prikken, Rob Stark en Jennifer Steg 

(reserve), heeft de controle op 27 juni bij TVD gedaan. Volgens Mathieu zijn hier alle 

vragen naar volle tevredenheid beantwoord. De kascommissie concludeert dat de cijfers 

een getrouwe weergave zijn van het gevoerde financiële beleid en verleent decharge. 

Benoeming leden van de kascontrole-commissie 2022  

Er meldt zich geen vrijwilliger voor het opvolgen van aftredend kascommissielid Mathieu 

Prikken. Jennifer Steg, huidige reserve, zal door het bestuur verzocht worden aan te 

treden. Mathieu meldt zich aan als reserve ter opvolging van Jennifer. 

Begroting 2022 

De penningmeester licht achtereenvolgens toe: 

- begrote exploitatierekening boekjaar 2022; bijlage (7) 

- begrote cashflow boekjaar 2022; bijlage (8) 

Het opmerkelijkste in de begroting is de substantieel hogere huisvestigingskosten, wat 

komt door de gestegen energieprijzen: deels door de contractvoorwaarden van de 

nieuwe energieleverancier (vorige failliet), deels door de prijzen in de markt zelf. 

Vraag vanuit de ALV van 30 mei jl.tav mogelijke desinvestering: er wordt nog nagedacht 

over het gebruik van de locatie waar padelbaan 2 momenteel staat, aangezien deze 

verplaatst gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan een oefenveld voor de kinderen. 

Desinvestering is derhalve momenteel nog niet van toepassing. Indien van toepassing, 

zal deze dan volgend jaar worden meegenomen in de begroting. 

Vaststellen contributie 2023 

Het oogmerk was in 2021 reeds om de contributie in 2023 nog niet te verhogen, tenzij er 

bijzondere omstandigheden van toepassing zouden zijn. Die zijn nu van toepassing, door 

de extreme stijging van de energieprijzen en daardoor van de huisvestingkosten. 

Voorgesteld wordt om de contributie voor komend jaar met €20,- op jaarbasis te 

verhogen. Voor studenten (t/m 29 jaar) is dit een verhoging van €10,-. Om hiervoor in 

aanmerking te komen moet men wel studiefinanciering ontvangen. Voor de junioren 

wordt voorgesteld om de contributie met €5,- te verhogen; dit voorstel wordt tussentijds 

afgewezen. 

Overgang naar een andere contributiecategorie gaat in vanaf het jaar waarin de persoon 

volgens de regeling binnen de nieuwe categorie komt te vallen; peildatum is 1 januari 

van het betreffende jaar. 

 

Voorstel: Verhoging contributie senioren naar €200,- en studenten (18 t/m 29 jaar) naar 

€110,- op jaarbasis.  

Wie onthoudt zich van stemmen: 3x; Wie stemt voor: 26x 

Hiermee is dit voorstel aangenomen.1 

 
1 Dit voorstel wordt verder besproken in het volgende onderwerp. 
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Voorstel bijdrage aan exploitatie clubhuis 

• Drie jaar geleden gestart met clubcard. Dit i.v.m. elektronisch afhangen en 

toegangscontrole. 

• Twee jaar geleden gestart met elektronisch betalen (cashless) en opwaarderen op 

de clubcard. Reden minder kosten aan de bank (+/- €750,-) betreft 10.000 

transacties. 

• Op dit moment maken er 216 mensen (30%) gebruik van de clubcard. Dit zijn met 

name de bestaande tennisleden. 

• Omzet clubgebouw blijft achter bij met name nieuwe padelleden. Bijdrage 

clubgebouw is onderdeel van de “Gemiddelde bijdrage per lid in de exploitatie”. 

• Om de kosten te beperken en een stimulans te laten uitgaan naar met name 

nieuwe leden om het clubgebouw te bezoeken stellen we voor om per 

01.01.2023 verplicht €25,- op de clubkaart te zetten. Dit gebeurt met een 

automatische incasso. Om dit te waarderen geven wij 5% korting op aankopen 

met de clubcard met uitzondering van de etenswaren. 

• Het project kent een proeftijd van een jaar. Bevalt het en wordt het doel bereikt 

dan gaan we ermee door. Vele andere clubs gingen ons voor. 

 

Belangrijk om te vermelden is dat het hier gaat om het stimuleren van de (ver)binding 

binnen de vereniging. Dit voorstel wordt ingediend voor alle niet studerende senioren. Er 

worden vervolgens vragen gesteld over de controle op het verval van de €25,- indien na 

een jaar geen gebruik is gemaakt van deze eenmalige verhoging van het saldo. Er wordt 

gesteld dat dit vanwege privacy wetgeving niet zou mogen. Dit terwijl andere clubs 

ditzelfde principe hanteren. We gaan onderzoeken of we ons regelement hierop aan 

zouden moeten passen. Er wordt geopperd om de contributie daarom met €25,- extra te 

verhogen in 2023, waardoor het gezien kan worden als een gift. De studenten zullen 

worden uitgesloten van deze extra verhoging; zij ontvangen derhalve geen saldo op hun 

clubcard. Er wordt voorgesteld om een enquête te houden onder de leden betreffende dit 

voorstel, maar dit wordt afgewezen aangezien we dit besluiten tijdens de ALV. We 

kunnen wel volgend jaar een evaluatie houden betreffende deze pilot. 

Er wordt een vraag gesteld of ook aanspreekpunten aangesteld kunnen worden voor de 

nieuwe leden. Hierover is ook al gesproken in de TC. Wordt nog verder uitgewerkt. 

 

Nieuw voorstel: Verhoging contributie senioren naar €210,- en studenten (18 t/m 29 

jaar) naar €110,- op jaarbasis. Studenten dienen aan te tonen dat ze recht hebben op 

(of gebruik maken van) studiefinanciering. De €10,- extra voor de senioren wordt gestort 

op de clubcard; hierbij wordt dan geen korting verleend bij besteding in het clubhuis. Er 

zal nog worden gekeken naar de marketing omtrent het gebruik van de pas.  

Wie onthoudt zich van stemmen: 1x; Wie stemt voor: 28x 

Hiermee is dit voorstel aangenomen. 
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Rooster van aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe 

bestuursleden 

Penningmeester Onno Paus is aftredend en herkiesbaar. Hij wordt bij acclamatie 

herkozen. Voorzitter Eric Jansen zal in 2023 aftreden en niet herkiesbaar zijn. 

Ook Stef Kobesen geeft aan zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid in 2024. 

Verkiezing vz Technische Commissie en leden TC 

Seye Coenen is aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt bedankt voor zijn diensten en 

ontvangt een bloemetje uit handen van de voorzitter. Hij zal op diverse vlakken actief 

blijven voor de vereniging. 

Maarten Rabeling heeft zijn functie reeds eerder neergelegd. 

 

Voorzitter van de Technische Commissie, Wilco Fuhler, krijgt een nader te omschrijven 

nieuwe functie die zich zal richten op innovatie en externe samenwerking. De TC komt 

daarmee formeel te vervallen. 

Leden die zich op technisch vlak inzetten voor de club vormen werkgroepen, die zich als 

commissie mogen profileren en zich als geheel of door middel van een afvaardiging elk 

kwartaal moeten verantwoorden bij de clubvoorzitter. Intern mogen zij de coördinatie en 

uitvoering geheel naar eigen inzicht uitvoeren. 

De vergadering uit zorgen over “twee clubs binnen de club”, doelend op de vrijwel 

gescheiden “werelden” die padel en tennis lijken te zijn bij TVD. De gewezen voorzitter 

TC, Wilco, geeft aan dat volgens hem corona en nieuwigheid een heel belangrijke rol 

hebben gespeeld in het nog niet hebben kunnen laten samensmelten van die twee 

“werelden”.  

Er wordt geopperd om beide teams een eigen bestuurslid aan te laten dragen voor het 

algemeen bestuur. Hierdoor zouden we echter moeten uitbreiden naar 7 personen. Dit is 

niet zoals onze vereniging momenteel is ingericht. Ook heeft de padel werkgroep 

aangegeven niet aan de bestuurstafel aan te willen schuiven. 

De vergadering merkt op dat er bij de vrijwilligersmiddag veel TC-vrijwilligers waren die 

nog nooit eerder in beeld waren. Wilco antwoordt dat de moeite die is genomen om deze 

grote opkomst te genereren een poging tot die samensmelting is geweest, alsook een 

poging om de betrokkenheid te vergroten om mogelijk nieuwe commissie- of 

bestuursleden te werven. 

Toelichting op de plannen op ons park 

Het overzicht van de aanleg is opgenomen in de bijlage (9). 

De huidige 2e padelbaan wordt verplaatst en TVDidam legt een 3e padelbaan aan. OCDN 

legt een 4e baan aan, maar dan in ASM uitvoering. Door deze planaanpassing creëren 

we meer afstand tot de buren en kunnen we 4 padelbanen naast elkaar aanleggen langs 

het fietspad. Het geluidwerende scherm kan nu 4 i.p.v. 5 meter hoog worden. De 

overblijvende ruimte achter de padelbanen wordt ingevuld met een nieuwe (kunstgras) 

tennisbaan. Deze zal ook voor ASM-activiteiten gebruikt worden. 
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Dit plan werd medio mei aan de buren voorgelegd en leidde tot overeenstemming. 

Bij de presentatie van de indeling van het park wordt de vraag gesteld waar de nieuwe 

geluidswal exact komt te staan. Dit is 60 cm van de achterwand van de padelbanen. Dit 

zou mogelijk problemen kunnen geven bij het zicht vanuit het veld. Dit moet verder 

uitgezocht worden. In de geluidswal zal geen deur geplaatst worden (evt. voor het 

ophalen van ballen). 

Verder krijgen de nieuwe padelbanen en de tennisbaan andere verlichting, zogenaamde 

Dark Light Leds. Hierbij is er nauwelijks hinder voor de omgeving (wel iets duurder); de 

verlichting van baan 2 verhuist mee. 

De ondergrond en grasmat van de te verplaatsen padelbaan blijft liggen en gaat gebruikt 

worden voor andere vormen van racketsport. Tussen de padelbanen blijft met 2,5 meter 

voldoende ruimte voor kijkers en banken. 

Daarnaast wordt gesproken over de ondergrond van de  tennisbaan; lava- of 

betonondergrond. Beide heeft voor- en nadelen. Keuze hiervoor is nog niet gemaakt. 

Rondvraag 

Er zijn geen aanvullende vragen gesteld. 

Sluiting  

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering. 
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BIJLAGEN 

1. Deelnemerslijst ALV 4 juli 2022 
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2. Balans per 31 december 2021 
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3. Exploitatierekening boekjaar 2021 

• Inkomsten exploitatierekening 

De contributie-inkomsten zijn flink hoger dan het begrote bedrag. We hadden al een 

ledengroei verwacht, maar de werkelijkheid oversteeg alle verwachtingen. 

De Gemeentelijke Subsidie is met ingang van 2017 als volgt: 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 2021 bedroeg slechts €5,-  en is daarmee gelijk aan 

het jaar ervoor. 

De sponsor inkomsten ad €15.188,- zijn hoger dan vorig jaar en te verklaren doordat 

2 bedrijven die hebben geholpen met het aanleggen en inrichten van ons terras, 

direct sponsor zijn geworden van onze club. Het gaat hier om van Essen 

sierbestrating en Vivaldi. Daarnaast hebben ook Toptent en Event, Laarberg 

notarissen en ContentXperience zich bij ons aangesloten. 

Het clubhuis heeft een beter resultaat gedraaid dan vorig jaar (we waren dan ook een 

maand langer open). Daarnaast was de begroting van 2021 behoudend opgesteld 

omdat we per slot van rekening nog midden in de corona pandemie zaten. Er was in 

2021 twee maal een mogelijkheid om een subsidie aanvraag te doen bij de 

rijksoverheid en beide zijn gehonoreerd, wat heeft geresulteerd in een mooi 

subsidiebedrag van €12.000,-. 

 

“Overige Inkomsten”. We hebben in 2021 voor het eerst meegedaan aan de Rabo 

Clubsupport actie, waarbij de leden van de Rabobank op hun favoriete verenigingen 

kunnen stemmen, waarna de Rabobank een sponsorbedrag overmaakt. Dit heeft ons 

bijna €900,- opgeleverd. Daarnaast zijn er scholen en bedrijven geweest die enkele 

banen hebben gehuurd om sportief bezig te zijn met leerlingen, leraren en 

medewerkers.  

• Uitgaven exploitatierekening 

Onderhoud gebouwen en banen, €33.000,- ten opzichte van €23.900,- begroot. Dit is 

een forse stijging die een nadere toelichting verdient. We hebben in 2021 €3.200,- 

meer uitgegeven aan energie dan in 2020. Een groot deel hiervan is te verklaren 

doordat we in 2021 vaker open waren dan in 2020, maar ook de prijzenoorlog die in 

augustus 2021 begon, gecombineerd met het faillissement van onze 

energieleverancier Anode zijn debet aan de kostenstijging. 

Afschrijvingen zijn in lijn met de begroting. Het verschil met 2020 is te verklaren door 

de afschrijvingen op de investeringen die in 2021 zijn gedaan. 

De uitgave rentelast ad €2.897,- betreft de groenlening voor de aanschaf van de Led 

verlichting buitenbanen, de lening voor de aanleg van de Padelbanen en die ten 

behoeve van het zonnepanelenproject. 
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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, uitgaven nieuwsbrief, 

representatiekosten, administratie kosten, verzekeringen, overige 

administratiekosten en kosten bankrekeningen. De stijging was, naast een verhoging 

van de verzekeringspremie, toe te schrijven aan incidentele kosten die we als bestuur 

hebben gemaakt. Er was de viering van ons 50+1 jarig jubileum en daarnaast 

hebben we extra tenten gehuurd zodat we op 1,5m afstand van elkaar konden zitten 

tijdens ten tijde van de covid19 maatregelen. 

De overige verenigingskosten hebben ook een groeispurt gehad. Een belangrijke 

uitgave post is  de contributie aan onze Bond de KNLTB, verder inbegrepen de 

uitgaven van de Technische Commissie en overige posten waaronder: 

tennismaterialen, tennisballen en  Invitatietoernooi Didams Dubbel Open. De stijging 

is verklaarbaar doordat we tegenwoordig veel bondscontributie aan de KNLTB 

afdragen (meer dan 13.000 euro) en verder wordt de TC een steeds actievere 

commissie. 

Opstartkosten Padel hadden we uiteraard niet meer in 2021 aangezien het opstarten 

in 2020 plaatsvond. 

De voorzieningen ad. €5.500,- zijn gelijk aan de begroting. Dit bedrag dient voor 

toekomstige renovatie van onze 5 kunstgrasbanen, 2 gravelbanen en 2 padelbanen. 

Het bestemmingsbedrag bedraagt ultimo 2021 €63.375,-. 

Het resultaat 2021 werd begroot op €1.200,-  Het werkelijke resultaat bedraagt een 

nog hoger bedrag van €5.655,-. 

 

Het Bestuur stelt de Algemene Leden Vergadering  voor voornoemd  resultaat toe te 

voegen aan het Eigen Vermogen. 
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4. Toelichtingen jaarrekening 2021 

• Vaste activa 

Het bedrag van de vaste activa neemt ieder jaar enerzijds af doordat we erop 

afschrijven en anderzijds toe doordat er nieuwe activa zijn aangetrokken. Voor 2021 

tov 2020 betekende dit: €25.762,- aan afschrijvingen met daar tegenover €34.325,- 

aan nieuwe activa, dus per saldo een toename van €8.563,-. 

De nieuwe activa bestaan uit: de aanleg en aankleding van het terras rondom het 

clubhuis, de inloopmatten voordat we het clubhuis betreden en het elektronische 

toegangssysteem van de toegangsdeur aan de zijkant van het clubhuis. Tot slot zijn 

onze vaste activa toegenomen door de 2e klok die hoofdsponsor Abco ons 

grotendeels geschonken heeft. 

• Vlottende activa 

De voorraad van het clubhuis was op het eind van 2021 €60,- lager dan een jaar 

eerder, wat duidt op een stabiel voorraadbeheer. 

Debiteuren en vooruitbetaalde kosten zijn afgenomen tov vorig jaar. Dit betekent dat 

we van bijna niemand nog geld tegoed hadden en dat iedereen ons netjes op tijd 

heeft betaald. 

Ook de vorige jaar gelanceerde post “te vorderen subsidies” is sterk gedaald. Het 

bedrag toen betrof de bijdrage vanuit de overheid die de aanleg van de padelbanen 

subsidieerde. Dit is in zijn geheel ontvangen in 2021.  Het bedrag dat nu nog resteert 

is de subsidie die we hebben ontvangen van de Stichting Algemene Gezondheidszorg 

voor de bouw van de overkapping die is geplaatst voor de jeu de boules banen.  

• Liquide middelen 

De geldmiddelen, zijnde onze spaarpot, zijn in het boekjaar 2021 toegenomen. Dit 

was vooraf uiteraard verwacht aangezien we wisten dat we het zojuist genoemde 

subsidiebedrag van de overheid zouden ontvangen. 

• Eigen vermogen 

Het negatieve resultaat van het boekjaar 2020  ad. €431,-  is ten laste gebracht van 

het “vrije “ vermogen. De  bestemmingsreserve is in 2021 met €5.500,- verhoogd ten 

laste van het exploitatieresultaat.  

Daaronder de vorig jaar toegevoegde “herwaarderingsreserve” die is ontstaan na 

opheffing van de stichting SSD. Deze herwaarderingsreserve is gekoppeld aan de 

ondergrond van padel- en gravelbanen en blijft op de balans staan tot het moment 

dat de ondergrond of verkocht worden of vanwege een andere oorzaak in waarde is 

veranderd. 

De laatste component van het eigen vermogen is dan het resultaat van het afgelopen 

boekjaar, zijnde €5.655,- positief. 
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• Langlopende Schulden 

In 2021 is er 1 lening aangegaan, waardoor er nu in totaal 4 lopende leningen zijn. 

De oudste lening betreft de LED verlichting op de kunstgrasbanen. Hierop is volgens 

afspraak rente en aflossing betaald. Deze lening dient in 118 maandelijkse termijnen 

van €188,- te worden afgelost met een slottermijn van € 11.616,-. Stichting 

Waarborgfonds Sport staat gedurende 15 jaren garant voor deze lening. Resteert 

ultimo 2021 nog 65 maandelijkse termijnen ad €188,- aflossing. 

Voor de aanleg van de padel- en jeu de boulesbanen is een lening aangegaan bij BNG 

met een looptijd van 15 jaar en wordt voor de helft geborgd door SWS en voor de 

andere helft door de gemeente Montferland. Deze lening dient in 180 maandelijkse 

termijnen van €720,- aflopend naar €557,- te worden afgelost. Resteert ultimo 2021 

nog 165 termijnen. 

Voor het financieren van de toekomstige opbrengsten van de 43 zonnepanelen is een 

lening aangegaan bij SvN van 15 jaar. Deze wordt in 180 termijnen van €75,- 

afgelost. Resteert ultimo 2021 nog 164 termijnen. 

 

Voor de nieuwe lening die is aangegaan, is in de vergadering van 2019 toestemming 

verleend. Het betreft een ledenobligatie-lening die onderdeel was van het 

padelfinancieringsplan. We hebben 2020 gebruikt om deze lening administratief te 

regelen en om leden enthousiast te krijgen en begin 2021 is het voltooid. 

17 leden hebben voor een totaal van €20.000,- aan obligaties gekocht. 

• Kortlopende schulden 

De balanspost crediteuren is fors afgenomen. Vorig jaar zaten er nog te betalen 

facturen in, die betrekking hadden op de padelbanen. Deze zijn uiteraard voldaan en 

aan het eind van 2021 moest er een factuur van bijna €2.500,- betaald worden 

inzake de afhandeling van het faillissement van onze energieleverancier en 

daarnaast nog enkele facturen voor revisie en onderhoud van de machines die onze 

parkcommissie gebruikt en te betalen trainerskosten tennisleraren. Uiteraard zijn alle 

bedragen begin 2022 voldaan. 

• Voorzieningen 

Het  bedrag ad. € 10.000,--  aan voorzieningen is het zogenaamde 

“geoormerkte“ bedrag voor onvoorziene uitgaven voor groot onderhoud banen.  

• Credit Kassasysteem 

Deze post bevat de totale openstaande bedragen op de clubpassen, zijnde €3.570,-. 

• Vooruitontvangen bedragen 

Er is een drietal sponsoren, waaronder hoofdsponsor Abco, die hun meerjarige 

sponsorcontract vooraf hebben voldaan. Boekhoudkundig betekent dit dat de 

vooruitbetaalde jaren op de balans komen te staan en dat er jaarlijks een stuk 

vrijvalt. 
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5. Overzicht cashflow boekjaar 2021 
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6. Gemiddelde bijdrage per lid in de exploitatie 2021 
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7. Begrote exploitatierekening boekjaar 2022 
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Toelichting begroting 2022 

• Begrote Exploitatie inkomsten 

Voor het inmiddels lopende boekjaar 2022 gaat het bestuur uit van een positief 

exploitatieresultaat van €6.062,-. 

In de begroting 2022 is gerekend met de contributietarieven die in 2019 zijn 

goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Uitgangspunten 2022: 496 

spelende senioren, 6 niet spelende leden, 19 studenten, 64 jeugdleden en 9 Jeu de 

boulers. 

De door de gemeente verstrekte basissubsidie voor sportverenigingen met een 

ledenaantal van 150 of méér bedraagt €1.900,-. 

De ontvangen bankrente op nul gesteld. De marktomstandigheden wijzigen nog niet 

en mede gelet op het saldo tegoed.  

 

De sponsorbijdrage voor 2022  gebaseerd op de thans lopende contracten. 

Voor de Clubhuis-exploitatie is in de begroting rekening gehouden met een gelijke 

wijze van beheer, te weten uitvoering door vrijwilligers. Tot nu toe hebben we het 

clubhuis nog niet hoeven sluiten vanwege covid19 en als dit zo blijft dan verwachten 

we een clubhuis resultaat van €15.000,-. 

De Overige inkomsten vastgesteld op 1.000,-. 

• Begrote exploitatie uitgaven 

De huisvesting & banen betreft voornamelijk de uitgaven voor verlichting, 

verwarming, gemeentelijke belastingen, jaarlijks onderhoud van gebouwen en banen, 

containerhuur en wekelijks onderhoud door onze parkcommissie-vrijwilligers. De 

uitgaven voor 2022 zien we aanzienlijk stijgen tov het afgelopen jaar en dit houdt 

verband met de volgende zaken: een sterke stijging van de energiekosten. De 

energieprijs is gestegen de afgelopen 9 maanden en naar verwachting zullen ze 

blijven stijgen de komende tijd. Het verbruik van energie zal toenemen; door de 

ledenstijging verwachten we meer verbruik in de avonduren, daarnaast zal het 

clubhuis vaker open zijn. 

De onderhoudskosten zullen stijgen doordat we naast tennisbanen nu ook 

Padelbanen en jeu de boules banen dienen te onderhouden. 

 

De afschrijvingen 2022 zijn hoger dan het voorgaande boekjaar. Het betreft de méér 

afschrijvingen op de nieuwe investeringen. 

De rentelasten leningen. De leningen waarover het hier gaat zijn al eerder genoemd. 

Daarnaast wordt er binnenkort een lening afgesloten waarmee de aangekondigde 

plannen die in de extra ledenvergadering zijn besproken en goedgekeurd, zullen 

worden gefinancierd. 

In de uitgaven voor algemeen beheer verwachten we een daling die hoofdzakelijk is 

toe te schrijven aan het ontbreken van enkele incidentele kosten zoals de uitgaven 

voor ons jubileum en de extra tenten die we hebben gehuurd zodat we tijdens 

covid19 droog en op anderhalve meter buiten konden zijn. 
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De overige verenigingskosten zijn in 2022 begroot op €19.000,-. Dit is een beetje 

minder dan de uitgaven in 2021 maar ligt in lijn. 2/3 van deze uitgaven betreft de 

bondscontributie die we afdragen aan de KNLTB. 

 

Het bedrag voor  voorzieningen is in de begroting 2022 vastgesteld op een bedrag 

van €6.000,--. Dit bedrag is opgebouwd vanuit de geschatte levensduur van de 

kunstgras-, gravel- en padelbanen. 

Het begrote positieve resultaat van €6.062,- is de uitkomst van de te verwachte 

inkomsten minus de te verwachte uitgaven over 2022.  

Verder zal, indien nodig, aan alle niet genoemde onderwerpen aandacht worden 

besteed en adequaat worden gehandeld, mede aan de hand van signalen van onze 

leden.  
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8. Begrote cashflow boekjaar 2022 
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9. Overzicht aanleg 

 

 


