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NOTULEN     ALGEMENE LEDENVERGADERING     T.V. ARKEL 
Gehouden op maandag 09 maart, 20.00 uur 2020 in het clubgebouw te Arkel 
 
Aanwezig bestuur: 
Bert Sterk  Voorzitter 
Krijn Kooijman  Penningmeester   (verslag) 
Nellie van Strien Secretaris   
 
Aanwezig: 43 personen (in overeenstemming met de presentielijst) 
Bert Sterk, Ed Simons,Willy Kooijman, Krijn Kooijman, Wendy van Dorssen, Janno Monshouwer, Tara 
Meisner, Adri vd Giessen, Willem van Rossem, Theo Bons, Peter Diemers, Jan Willems, Gerrit van 
Geffen, René Drieenhuizen, Nellie van Strien, Nelly de Jong, Joke Bleijenberg, Otto Netze, Adriaan 
Hartman, Stenny Meijer, Ferry Dijkman, Gert-Jan Inpijn, Bram Inpijn, Roel Gijsen, Cees Pellikaan, Tea 
Pellikaan, Marco Duijzer, Corrie den Adel, Kevin Coolen, Mariska Diemers, Rob Baarda, Nicole 
Hendriks, Janet vd Laan, Ernst vd Laan, Sophie Wilkes, Elise Snijders, Freek vd Leeden, Wieneke 
van ’t Hart, Corrie Jakobs, Marja vd Voorn, Gijsbert Sterk, Debbie Simons, Siem Sevenhuijzen        
 
Afwezig met bericht: (in willekeurige volgorde), Arjo Bleijenberg, Monique Bleijenberg, Paul van 
Dillen, Gred van Empelen, Daphne van Zandvoort, Rudi Visser, Mathilde Visser, Jeroen Coers     
 
 
 

1. Opening 
a. De voorzitter, Bert Sterk, opent de vergadering om 20.15 uur en heet 

iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom aan de leden van 
verdiensten, ereleden en jubilarissen. Het minimumaantal leden van 24 om te 
kunnen vergaderen en te stemmen is (ruim) aanwezig.   
 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Het bestuur heeft een brief ontvangen van Otto Netze waarin hij aandacht 
vraagt voor de procedure rond de nieuwe speelondergrond en dan met name 
over punt 10 van de agenda, de stemming. Hij is van mening dat gezien het 
grote belang de leden vooraf op een goede manier moeten worden ingelicht 
en voorgelicht en op de hoogte moeten zijn van de financiële gevolgen. Pas 
dan kan de Algemene LedenVergadering (hierna ALV) tot een wel overwogen 
besluit komen. 
Het bestuur heeft ook van een tweetal andere leden dit signaal gekregen.  
Bij nader inzien is stemmen direct na de voorlichting inderdaad wat te kort 
door de bocht. Het bestuur heeft daarom besloten een extra ALV uit te 
schrijven met als enige agendapunt (naast opening, ingekomen stukken en 
notulen ALV 09032020) een definitief voorstel voor een nieuwe 
speelondergrond inclusief de financiële gevolgen en met stemming. 
Punt 10 van de agenda vervalt daardoor. 

 
a. Jaarverslagen: 

Bert geeft een opsomming van activiteiten en bijzondere gelegenheden (40 
jaar bestaan van de vereniging) van het afgelopen verenigingsjaar. 
Hij deelt ook mede dat er vanaf nu op elke volgende ALV een schriftelijk 
jaarverslag komt. 
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b. Dienstenplanner TVA via knltb-club: 
Krijn geeft aan dat het voor de bardienstencommissie heel veel werk scheelt   
als leden die bardiensten draaien zelf via ‘mijn.knltb.club’ op een vooraf  
ingeplande dienst inschrijven. Er wordt dan zo veel mogelijk voorkomen dat  
door de commissie ingeplande diensten niet passen en moeten worden  
geruild. Ruilen moet via de commissie lopen omdat in het systeem geen  
namen van andere leden die bardiensten doen worden getoond. Veel extra  
werk en zorg (onnodig) dus in dat geval , terwijl inschrijven via het systeem  
juist redelijk simpel is en je zelf kunt bepalen wanneer een bardienst voor je  
uitkomt. Aan alle leden die bardiensten doen wordt de handleiding zo spoedig  
mogelijk gemaild en als er nog onduidelijkheden zijn kan er op een aantal  
vooraf ingeplande  woensdagavonden in de kantine uitleg worden verkregen. 
Het is de bedoeling dat er per jaar op minimaal 2 diensten wordt ingeschreven. 
(mede afhankelijk van het aantal activiteiten waarbij een bardienst nodig is) 

  
 

 
3. Vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 9 maart 2019   

 
Er zijn geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd met 
bijzondere dank aan Jan Hendriks voor het maken van de notulen. 
 
 

4. Financieel verslag van de penningmeester over het afgelopen jaar 2019  
 

Krijn begint met een toelichting over de meest significante afwijkingen in de 
stukken van nu met die van het jaar 2018. 
Hierbij gaat het om verantwoording van de kosten van onder andere 
huisvesting, financiering en afschrijvingen in de exploitatie en de vaste activa 
en vreemd vermogen op de balans. Hierop worden nog en aantal aanvullende 
vragen gesteld die naar tevredenheid worden beantwoord. 

 
 

5. Verslag kas(controle)commissie 
 

            Adriaan Hartman spreekt namens de commissie zijn complimenten uit voor   
            onderbouwing en beheer van de financiën en de meerjarenstukken.  

                       Zij hebben alles in orde bevonden en adviseren de leden het bestuur te        
dechargeren. De vergadering geeft akkoord voor decharge door middel van    
applaus.   
 
 

6. Verkiezing bestuursleden 
 

a. Aftredend en herkiesbaar voor nog een jaar Bert Sterk   
b. Aftredend en herkiesbaar voor weer 3 jaar Krijn Kooijman 

Er zijn geen tegenkandidaten. 
De vergadering stemt nagenoeg unaniem in met deze benoemingen en 
ondersteunt dit met wederom applaus.  

 
 

7. Verkiezing kas(controle)commissie 
 

Adriaan Hartmanblijft nog een jaar aan en wordt bijgestaan door Gerrit van 
Geffen. Bram Inpijn toont zich bereid om reserve commissielid te zijn..  
Waarvoor dank van de voorzitter. 
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8. Nieuwe speelveldondergrond uitleg en keuzeverantwoording 

 
Bert begint met uitleg geven over de aanleiding voor een gedegen onderzoek 
naar een nieuwe speelondergrond en hoe het bestuur dit heeft aangepakt. 
Er is onderzoek gedaan naar ondergronden die direct op de bestaande 
Kushion Court banen kunnen worden aangebracht. Geen aanpassingen dus 
aan de bestaande banen/ondergrond. Regeren is vooruitzien, dus een nieuwe 
speelondergrond in de eerste plaats voor de eigen leden, in de tweede plaats 
voor leden aanwas en als bijvangst een nog drukker bezet Open Toernooi.  
De speciaal daarvoor gevormde (TVAB) commissie is representatief voor het 
totale ledenbestand. Comissieleden zijn Ed Simons, Kevin Coolen, René 
Drieenhuizen, Bert Sterk en Krijn Kooijman.  
Er zijn offertes aangevraagd en er zijn verenigingen bezocht die al langer 
ervaring hebben met de in aanmerking komende speelondergronden 
(Hoornaar en Meerkerk), waarbij de aandacht uitging naar speel- en 
onderhoudservaringen. Ook is een vereniging in Nieuwegein gevraagd naar 
de beleving van de nieuwe banen (tennisrood), omdat daar ook Kushion Court 
onder ligt. De meningen daar zijn over het geheel vooral positief. 
Bert vraagt Ed om wat nader in te zoemen op de technische aspecten. 
Ed geeft uitleg over de naam Smash Court en de relatie met de huidige 
varianten van deze Red Court banen. Hij beschrijft de opbouw van de 
kunststof matten en geeft het verschil aan tussen deze matten en het 
traditionele kunstgras. Het onderhoud vraagt wel meer inzet dan nu van de 
spelers/speelsters (slepen na afloop van een partij) en het wekelijkse 
onderhoud. Dit en het jaarlijkse groot onderhoud (door de aannemer) is nodig 
om de garantie te garanderen. Kevin geeft uitleg over zijn balstuit metingen. 
Kevin heeft metingen gedaan naar de balstuit op de verschillende 
ondergronden om een beter beeld te krijgen hoe de mogelijke nieuwe banen 
presteren (balstuit) ten opzichte van de huidige baan. 
Ter indicatie: een pakket los zand heeft een kracht afname van 95 % (geen 
balstuit). Bij een betonvloer in en gebouw is dat 4%.  
Voor onze huidige banen ligt dat percentage op 9,5 % (goede balstuit) 
(een terrastegel op een zandbed 9%) 
Op de achterste banen op Overwaard (vergelijkbaar qua opbouw en afwerking 
met de onze) is dat 15,5 % en in Meerkerk is het 30 % (door de knieën dus) 
Kortom, de balstuit zal bij ons nauwelijks afnemen en we gaan er stukken op 
vooruit qua veiligheid en voorkomen van blessures. Betere demping en wel 
kunnen glijden (geen wrijvingsweerstand meer zoals nu). 
René geeft tussendoor ook nog even aan dat zijn leeftijdscategorie geen 
enkele affiniteit heeft met onze Kushion Court banen en dat het zelfs wel eens 
nieuwe leden zou kunnen afhouden. 
Tot slot komt Krijn met een overzicht van de drie in aanmerking komende 
ondergronden met de financiële consequenties. Daarop zijn ook de onderlinge 
verschillen uitgewerkt. Als het of Advantage Red Court of Tennisrood 
(identieke banen) wordt, kost het de vereniging of 48.000 of 45.000 euro. 
Krijn is voorstander om het uit de beschikbare eigen middelen te bekostigen. 
Het bedrag op de spaarrekening is 43.000 euro en levert qua rente niets op.  
Lenen kost geld. Misschien een jaartje interen op het reserverenen de focus 
nadrukkelijker leggen op aanwas nieuwe leden en sponsoring. Zo voorkomen 
we dat er naast de al lopende leningen voor het gebouw en de LED-verlichting 
en de Zonnepanelen nog een lening moet worden afgesloten. 
Vraag uit de vergadering wanneer het zou kunnen worden gerealiseerd. Als 
de vergadering het voorstel heeft goedgekeurd moet het Open Toernooi van 
dit jaar er op kunnen worden gespeeld. Op de vraag of er nu toch niet kan 
worden gestemd omdat bijna iedereen positief is over de aanpak en de 
uitkomsten geeft Bert aan dat dit nu niet meer aan de orde is omdat alle leden 
op de hoogte moeten zijn van het investeringsvoorstel van 45.000 (of 48.000) 
euro en alle leden de gelegenheid moeten hebben gehad hier iets van te 
vinden en over te roepen. 
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Er komt zo spoedig mogelijk een extra ALV (eind maart of begin april) met als 
hoofdagendapunt het stemmen over het definitieve voorstel van het bestuur 
voor een nieuwe ondergrond en de wijze van financiering. Ook op de agenda 
staat de goedkeuring van de meerjarenbegroting (welke het wordt is 
afhankelijk van wel of geen nieuwe banen). 
 
Tip: https://knltb.nl/over-knltb/publicaties/baansoorten-in-beeld/ 
(of gewoon in de balk : knltb baansoorten in beeld) 
En de sites www.advantageredcourt.nl  en/of       
                   fieldturfbenelux.com/sporten/tennis  

 
 

9. Pauze   
 
  

10. Nieuwe speelveldondergrond stemmig 
 

Dit agendapunt vervalt. Hiervoor in de plaats komt een extra ALV. 
 
 

11. Vaststellen contributie 
 

  Dit punt wordt op voorstel van de voorzitter gelijk met punt 12 behandeld. 
 

 
12. Vaststellen meerjarenonderhoudsplan en meerjarenbegroting 

 
Krijn heeft twee meerjarenbegrotingen gemaakt. Een zonder aanschaf nieuwe 
banen en een met aanschaf nieuwe banen. Uit beide begrotingen blijkt dat er 
meer inkomsten moeten worden gegenereerd om alles te kunnen betalen en 
de nodige reserveringen te kunnen doen. Daar komen drie zaken voor in 
aanmerking. Contributieverhoging, meer sponsorinkomsten en meer leden. 
Krijn stelt voor om de contributie voor dit jaar al van 133 (reguliere indexering) 
naar 140 euro te tillen en vanaf volgend jaar weer de normale index (bijval uit 
de vergadering) te hanteren. Otto Netze valt bij door te zeggen dat inderdaad 
in beide gevallen (meerjaren begrotingen zonder en met) een eenmalige 
contributieverhoging onvermijdelijk is. Tea vraagt zich af of dit op deze manier 
al voor dit jaar kan. Na enige discussie komt de vergadering zelf met het 
voorstel om de voorgestelde verhoging toch al dit jaar te laten ingaan. 
Aldus wordt besloten, contributie voor 2020 140 euro per jaar en volgende 
jaren de index weer toepassen. De contributie voor de jeugd wordt alleen 
geïndexeerd. De meerjarenbegroting en het meerjarenonderhoudsplan 
worden op de extra ALV vastgesteld, afhankelijk voor welk optie wordt 
gekozen. 
 
 
 

13.   Jubilarissen 
 

De vereniging heeft in 2019 haar 40-jarig bestaan gevierd. 
Leden van het eerste uur en leden die 25 jaar lid zijn worden gehuldigd en 
krijgen een aandenken van de vereniging. Bert feliciteert de jubilarissen en 
bedankt de leden namens de vereniging voor het trouw zijn aan TVA 
40 jaar lid: Corrie den Adel, Ciska Burggraaf, Gred van Empelen, Wieneke 
van ’t Hart, Corrie Jakobs, Nel de Jong, Johan van Loon, Stenny Meijer, Otto 
Netze, Siem Sevenhuijzen, Gijsbert Sterk en Marja van der Voorn 
25 jaar lid: Arjo Bleijenberg, Marco Duijzer, Gerrit van Geffen, Corrie 
Nieuwpoort en Tea Pellikaan 
Van een foto is helaas niets gekomen omdat een groot aantal jubilarissen 
direct na afloop was vertrokken.  
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14.  Rondvraag 
 

Voor de rondvraag melden zich Freek vd Leeden, Ferry Dijkman en Jan 
Hendriks. 
 
Freek vraagt aan welke criteria dat je moet voldoen om een sleutel van de 
kantine te krijgen. Daar zijn geen criteria voor. Iemand die om een bepaalde 
reden een sleutel van de kantine wenst, kan zich bij het bestuur melden. Het 
bestuur besluit. Leden of ex-leden die nog een sleutel van de kantine hebben 
en die niet meer gebruiken worden verzocht die op eigen initiatief in te leveren 
bij het bestuur. Het bestuur heeft niet het volledige beeld, wel grotendeels. Dat 
is ook voor sleutels van het hek van toepassing. Als het nieuwe hek is 
geplaatst zal worden bepaald of er nieuwe sleutels worden uitgegeven 
(aardige kostenpost) of het slot van de oude toegang wordt overgezet. 
 
Ferry vraagt (en stelt voor) of er al een strategie is voor het binnenhalen van 
nieuwe leden. Te denken aan flyeren in combinatie met een aantal  
kennismakingsavonden etc.  Het bestuur is zeker van plan daar iets aan te 
doen en staat open voor ideeën. De krant zal ook zeker worden gevraagd. 
 
Jan vraagt hoe het zand wordt tegen gehouden. Er wordt op de uiteinden van 
de banen een rand gemonteerd (hout of aluminium of staal), waar de mat 
tegen wordt gelegd en zo wordt ook het zand gekeerd.   
Verder merkt hij op dat het dus van groot belang is dat het onderhoud van de 
banen goed is geregeld en regelmatig moet gebeuren. Het bestuur heeft daar 
al wat ideeën over en is daar al mee aan de slag. 
 
Tot slot vraagt Gijs een applaus voor de leden van het bestuur voor de niet 
aflatende inspanningen met betrekking tot het reilen en zeilen binnen de 
vereniging. Applaus. 
 
 

15.  Sluiting 
 

Bert dankt alle aanwezigen voor het nemen van de moeite om te komen, de 
inbreng en de betrokkenheid.   
 
 
 
 
 
Arkel, 9 maart 2020 
 
Voorzitter,  Secretaris,  Penningmeester, 
Bert Sterk  Nellie van Strien Krijn Kooijman 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: Presentielijst ALV 9 maart 2020 
   Akkoordverklaring Kascontrolecommissie 


