Notulen Algemene Ledenvergadering TVD 2019
Datum :

Maandag 11 maart 2019

Aanvang:

20.00 uur.

Plaats :

Clubgebouw TVD

Aanwezig:

Jamal Hallak, Eric Jansen, Geert Hageman, Norbert Bolder, Gerard Gudden, Onno
Paus, Frits Schür, Theo Eskes, Stef Kobesen, Ton Wolf, Albert Aaftink, Geert Hafkamp,
Loud Hafkenscheid, Gerard Gerritsen, Ben Dekkers, Carlo Scheerder, Martin
Ravenshorst, Gérard Morren, Anton Lenderink, Harrie Burgers, Marijke Bos, Edith
Menting, Paul Andrea, Theo Benning, Sjaak Derksen, Will Bos, Hanny Paus, Wilco
Fuhler, Jan Teunissen, Rob Rust, Herman Willemsen, Wim Locher, Tinie te Dorsthorst
(aanwezigheidslijsten beschikbaar bij de secretaris)

Afwezig met kennisgeving:
Willy Hansen, Carla te Dorsthorst, Marijke Dudink, Ines Yitsma, ouders van Ruben en
Lieke Roes, Michel Nijland, Berna Eskes, Yvonne Schepers
Opening:
Voorzitter Eric Jansen opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze 49e ALV. Dat betekent
dat we in 2020 ons jubileumjaar hebben. Komen we verderop nog op terug. In 2018 hebben we het
overlijden van Nico Schepers gehad vlak voor de ALV. Hier is toen bij stilgestaan.
2018 is een jaar waarin veel gebeurd is, met name achter de schermen. Het jaar is goed verlopen,
ook in financieel opzicht. Hierover straks meer.
De volgende agendapunten komen aan de orde:
















Opening
Trofee voor dienstbaarheid
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018
Jaarverslag bestuur en commissies
Financieel jaarverslag boekjaar 2018
Begroting boekjaar 2019
Vaststelling contributie 2020
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming van de leden voor de kascontrolecommissie voor 2020
Rooster voor aftreden bestuursleden
Benoeming nieuwe penningmeester
Verkiezing voorzitter Technische Commissie en leden Technische Commissie
Rondvraag
Sluiting

Trofee voor Dienstbaarheid:
De trofee wordt dit jaar uitgereikt aan Gerard Gudden. Hoewel Gerard onderdeel is van het bestuur
en betrokken is bij de voordracht voor deze trofee wist hij niet dat hij degene was die de trofee dit
jaar zou krijgen. Een complete verrassing aldus Gerard.
Zie verder de nieuwsbrief van maart.
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Ingekomen stukken en mededelingen:
Bij dit agendapunt worden de afmeldingen genoemd.
Notulen ALV 26 maart 2018:
De notulen van de ALV van 26 maart 2018 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
Veel gebeurd achter de schermen. De voorgenomen opheffing van SSD (Stichting
Sportaccommodatie Didam) wordt door Gerard toegelicht.
De pensionering van groundsman Anton Lenderink.
Er wordt een AED aangeschaft. Inmiddels hebben 12 leden de reanimatiecursus gevolgd en een
tweede groep is bezig.
Dit jaar wordt glasvezel aangelegd.
Er is voldaan aan de privacy wetgeving. Zie hiervoor onze site.
De onveiligheid op de parkeerplaats is aangepakt door plaatsing van camera’s. Verder wordt in 2019
de parkeerplaats verbeterd o.a. door betere afwatering en (half)verharding.
De site is vernieuwd en er is een nieuwe opstalverzekering.
Met alle commissies is een gezamenlijk zg. najaarsoverleg gehouden, waarbij de blik met name
toekomst gericht was. Doel is dat de commissies meer interactief met elkaar gaan werken.
Ledenontwikkeling
Het ledenbestand is licht gestegen naar 320 leden (was eind 2017 311). Het 50e jeugdlid is gehuldigd.
Gezien de leeftijdsopbouw en de verwachte uitstroom moeten we de komende jaren veel instroom
hebben in de middengroep. Hier zal op ingezet worden. In 2018 wel 30 zomerleden gehad waarvan
er een aantal lid zijn geworden.
Aandachtspunt is de pasfoto op de lidmaatschapskaart. Deze is vaak behoorlijk gedateerd of heeft
een onjuist format en dit komt de herkenbaarheid bij o.a. pinbetalingen niet ten goede. Komt actie
op door onze ledenadministrateur.
Technische commissie
De TC heeft een goed jaar achter de rug met tegen het einde van het jaar ruim 60 jeugdleden.
Voor het eerst een mooie afsluiting van het jaar gehad waarbij ook de ouders waren betrokken.
Dit jaar staan weer veel activiteiten op het programma.
Clubhuiscommissie
Forse omzetgroei door meer activiteiten en tennis gerelateerde feestjes. Veel nieuwe mensen in de
bezetting. Heel goed Didam Dubbel Open toernooi met mooi financieel resultaat. Met dank aan
sponsoren en ‘vrienden van’.
Cashless betalen is ingevoerd met overgang tot 1 april. Betekent aanzienlijk minder werk voor de
financiële commissie.
Parkcommissie
Stef licht toe. In 2018 voor eerst voorjaarsonderhoud gravelbanen in eigen beheer uitgevoerd.
Betekent een forse besparing. In 2019 evenzo.
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Gezien het goede onderhoud door de parkcommissie is na overleg met de leverancier besloten het
jaarlijkse onderhoud van de kunstgrasbanen door de leverancier niet meer ieder jaar te doen.
Wordt nog even gesproken over de vervanging van het asbestdak en eventuele plaatsing van
zonnepanelen. Dit heeft de aandacht.
PR commissie
Het aantal sponsors en de inkomsten zijn stabiel. We betrekken sponsors bij onze activiteiten en
ontwikkelingen door nieuwe wijze van uitingen, o.a. op onze nieuwe site en de vernieuwde
nieuwsbrief. Er lopen gesprekken over de sponsoring van shirts voor onze jeugd.
Versterking van de PR-commissie heeft de aandacht.
Toernooicommissie
Het DDO in 2018 is gesteund door ‘vrienden van’. Veel deelnemers, wedstrijden en bezoekers. Wat
beter kan is de deelname door eigen leden, circa 40 in 2018.
Financieel jaarverslag boekjaar 2018
Voor dit onderdeel geeft Eric het woord aan onze penningmeester Gerard Gudden die dit jaar voor
de laatste keer verslag uitbrengt.
Balans per 31 december.
Alle posten worden toegelicht. Opstal is getaxeerd en de verzekerde waarden zijn geactualiseerd
middels een taxatierapport.
Gemeente heeft op verzoek TVD de betaling van 2 jaar gebruik parkeerplaats (2017 en 2018)
ongedaan gemaakt. Er is nog geen overeenkomst.
Nieuwe afvalbakken, aanvulling meubilair op terras en nieuw/gebruikt meubilair in de
bestuurskamer.
Toename debiteuren vordering met name als gevolg van openstaande bedragen van tennisfeestjes
aan het eind van het kalender.
Er is weer een toename van de geldmiddelen gedurende het kalenderjaar. Mooi resultaat.
Credit kassasysteem wordt toegelicht. Komt door geld wat op pasjes staat en een schuld is aan de
leden.
Exploitatierekening boekjaar 2018
Contributie en inschrijfgeld volledig kunnen innen inclusief de bijdrage van de ‘meedoen regeling’.
Met dank aan Marijke voor haar werk in genoemde ‘meedoen regeling’.
Verenigingen met meer dan 150 leden krijgen basissubsidie van €1900. Voor de jeugd €80 per lid. Dit
is naar de Technische Commissie gegaan als bijdrage in het leskosten.
Sponsorbijdragen zoals begroot, inclusief Alverne. De klapper zat in 2018 in de clubhuisomzet. De
winst is ruim 4,5 dzd hoger dan begroot en komt terug in het resultaat.
Personeelskosten verder afgebouwd. Energiekosten hoger. Overige posten geen bijzonderheden.
Cashflow boekjaar 2018
Het totaal aan geldmiddelen is met circa 12 dzd toegenomen. Afschrijvingen gaan niet uit de
portemonnee en worden toegevoegd. Verder een toename crediteuren en voorschot door leden aan
TVD middels het credit kassasysteem.
Geld is o.a. gegaan naar investering in vloer, meubilair en camera. Verder een toename van de
voorraad en aflossingen van twee leningen.
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Gemiddelde bijdrage per lid in de exploitatie van 2018
Hiervoor worden de exploitatielasten en -bijdragen omgerekend naar lid. Gerekend is met 300 leden.
De exploitatielast is in 2018 per lid gemiddeld lager en de opbrengsten eveneens.
De gemiddelde contributie per lid daalt als gevolg van afname senioren en toename junioren.
Gemeentelijke subsidie is in twee jaar met circa €20 gemiddeld per lid afgenomen. De gemiddelde
bijdrage per lid in de clubhuisexploitatie is met ruim € 12,50 gestegen t.o.v. 2017.
Begroting boekjaar 2019
Begrote exploitatierekening
Contributie inkomsten worden iets hoger begroot o.a. door toename inkomsten uit zomertennis.
Subsidies staan vast en sponsorbijdragen wordt hetzelfde gehouden.
De clubhuisexploitatie wordt iets lager aangehouden als in 2018, wat een zeer goed jaar was.
De personeelskosten zijn afgebouwd. Huisvesting is hoger met als reden; stijgende energieprijzen,
meer uitgaven aan onderhoud gebouw en uitgaven vrijwilligersvergoeding aan de groundsman,
verder de banen, met name gravelbanen. Algemeen beheer wordt iets hoger begroot, met name
voor het ontwikkelen en actueel blijven van de Clubapp en de website.
Overige verenigingskosten stijgen met name door hogere bijdragen aan het jeugdtennis.
Post voorzieningen stijgt iets door hogere reservering voor de banen.
Het resultaat is wat mager en dit komt terug bij de contributie voor 2020.
Begrote cashflow 2019
De toename geldmiddelen betreft afschrijvingen, voorzieningen en resultaat. De afname met name
door de aanschaf AED, verharden parkeerplaats, verbeteren terras en aflossing groenlening. Per
saldo stijgen de geldmiddelen met circa €7.000.
Meerjarenbegroting
Om beleid te maken moeten we vooruit kijken. Daarom wordt er de laatste jaren een
voortschrijdende 5-jaren begroting opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met opbouw
ledenbestand. Er is gerekend met een contributieverhoging in 2020 en 2022. De overige
inkomstenposten zijn gelijk gehouden.
Bij de uitgaven is uitgegaan van een toename van de energiekosten en om het jaar onderhoud
banen.
Investeringen komen er aan zoals uitgaven voor de banen 1-2-3 en vervanging dak i.v.m. asbest. Het
resultaat neemt in 2019 af en is aanleiding voor contributie aanpassing.
Vaststelling contributie 2020
In de ALV van 21 maart 2016 is de contributie voor senioren met €15 verhoogd tot €160 voor de
jaren 2017 en 2018. Dat bedrag is opgebouwd uit €145 lidmaatschap en €15 barbezetting. Voor 2019
is geen contributie verhoging doorgevoerd.
Om het resultaat op peil te houden is het voorstel om voor 2020 de contributie voor senioren met
€20 te verhogen naar €180. De studenten van €90 naar €100, de junioren van €60 naar €80, pupillen
van €30 naar €40. Zomerleden van €50 naar €60 voor 4 maand.

4

De leeftijdsopbouw speelt een grote rol bij de contributie opbrengsten. Totaal meer leden doch
opbouw betreft minder senioren en meer jeugdleden met per saldo minder opbrengsten. Vooralsnog
wordt er van uitgegaan dat deze trend doorzet.
Wilco neemt het woord. Vanuit de TC is de ervaring dat de oudere jeugd hetzelfde aanbod krijgt dan
de jongere jeugd doch wel meer contributie betaalt. Het voorstel is om alle jeugdleden hetzelfde te
laten betalen. Voor de ouders zal het niet uitmaken omdat de meeste ouders meer kinderen op
tennis hebben en het gemiddeld dus niet uitmaakt. Het geeft wel meer duidelijkheid in de kosten.
Na enige discussie wordt besloten dat het bestuur hier nog eens naar gaat kijken. Als uitgangspunt
kan dan het totaal van de voorgestelde verhoging genomen worden en worden omgerekend naar
een gemiddelde per jeugdlid.
Met dit uitgangspunt voor de jeugd en het voorstel voor de verhoging voor de senioren gaat de ALV
akkoord.
Op de vraag van Stef of Wilco dit ook namens de ouders kan zeggen wordt positief geantwoord.
Wilco stelt voor om ook bij andere clubs te kijken hoe zij een ‘alles in één pakket’ ervaren.
Verslag kascontrolecommissie
Michel Nijland en Seye Coenen hebben samen met de penningmeester de financiële jaarstukken
doorgenomen en hebben de ‘Verklaring Kascommissie’ opgesteld en ondertekend. Deze wordt
voorgelezen. De ALV verleent hierop aan het bestuur/penningmeester unaniem decharge voor het
financiële beheer over het boekjaar 2018.
Benoeming van de leden voor de kascontrolecommissie voor 2019
Reglementair treedt Michel Nijland af voor de kascontrolecommissie en wordt voor 2019 een 2e
commissielid gevraagd naast Seye Coenen. Niemand meldt zich aan voor de kascontrole over 2018
waarop besloten wordt buiten deze vergadering een kandidaat te zoeken.
Rooster voor aftreden bestuursleden
Volgens het meerjaren rooster treedt in 2019 geen van de bestuursleden af en geen van de
bestuursleden heeft aangegeven tussentijds af te willen treden.
Benoeming nieuwe penningmeester
Eric vraagt Onno Paus naar voren om hem voor te dragen als opvolger van Gerard Gudden. Eric zegt
trots te zijn dat Onno als jongste bestuurslid toetreedt. Onno is bekend met het financiële werkveld,
is vertrouwd met automatisering en heeft al meegedraaid met Gerard bij het opstellen van de
jaarstukken. Eric wenst Onno alle succes toe namens het bestuur en Tennisvereniging Didam. Onno
bedankt de ALV voor het vertrouwen en zegt er zin in te hebben om deze taak op te pakken. Met een
luid applaus wordt Onno benoemd voor een termijn van 4 jaar.
Verkiezing voorzitter en leden Technische Commissie
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 commissielid is Frits Schür lopende het jaar afgetreden. Seye Coenen en Corné Elshof zijn
aftredend en herkiesbaar.
Red: In tegenstelling tot hetgeen in de ALV gezegd waren Inez Ytsma en Edith Menting al in 2018
benoemd als nieuw lid in de TC. Zij zijn dan ook aftredend en herkiesbaar.
Na afloop van de ALV 2018 is Wilco Fuhler aantreden als lid van de TC. Hij heeft zich nu eveneens
verkiesbaar gesteld.
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De ALV stemt unaniem in met de benoeming van de TC leden.
Rondvraag
Voordat Eric het woord aan Gerard Gudden geeft bedankt hij hem nogmaals voor zijn grote inzet
voor de tennisvereniging en het mooie resultaat dat we samen bereikt hebben. Op korte termijn
wordt een nieuwe financiële commissie geformaliseerd met Theo Eskes, Rob Rust, Jan Kobesen en
Onno Paus. Gerard heeft al laten weten in voorkomende gevallen beschikbaar te blijven voor advies
bij specials e.d.
Daarna neemt Gerard het woord. Hij geeft nog eens het belang aan van, en de inzet door alle
vrijwilligers en leest een stukje tekst voor over ‘de vrijwilliger’.
Daarna geeft Gerard een terugblik op zijn jaren als penningmeester. De volledige tekst is
gepubliceerd in de nieuwsbrief van maart en op onze site.
Rob Rust: geeft zijn ervaring voor het opzeggen van jeugdleden. Als belangrijkste reden ziet hij studie
en tijdgebrek en niet zo zeer geld.
Tiny te Dorsthorst: uit het statement dat een vrijwilliger niet wordt betaald omdat ze vrijwilliger zijn.
Sluiting
Eric vraagt aandacht voor het actief positief uitdragen van activiteiten bij onze tennisclub. Er kan
meer dynamiek ingebracht worden, bv. activiteiten in de middag, vrijdagavond en weekenden.
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; Wilco Fuhler.
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