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NOTULEN     ALGEMENE LEDENVERGADERING     T.V. ARKEL 
Gehouden op maandag 15 juli 2020, 20.00 uur op het terras van TVA 
 
Aanwezig bestuur: 
Bert Sterk  Voorzitter 
Krijn Kooijman  Penningmeester   (verslag) 
Nellie van Strien Secretaris   
 
Aanwezig: 52 personen (in overeenstemming met de presentielijst en de coronaregels) 
 
 
Bert Sterk, Ed Simons, 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, Joke Bleijenberg, Adriaan Hartman, Ferry Dijkman, Gert-Jan Inpijn, 
Bram Inpijn, Cees Pellikaan, Tea Pellikaan, Marco Duijzer, Corrie den Adel, Rob Baarda, Nicole 
Hendriks, Janet vd Laan, Ernst vd Laan, Sophie Wilkes, Freek vd Leeden, Gijsbert Sterk, Debbie 
Simons, Siem Sevenhuijsen, Corrie Nieuwpoort, Elly van Ommen, Ciska Burggraaf, Jim Hammer, 
Paul van Dillen, Ruud Buhre, Leen de Jong, Monique Bleijenberg, Arjo Bleijenberg, Rob Keereweer, 
Jan Hendriks, Jantine Monshouwer, Ferdinand Bizot, Peter Blokland, Caroline Heijkoop-de Vor, Ilonka 
vd Leeden, Anouk vd Berg, Bert-Jan Kollmer, Kevin Coolen, Arie Swets       
 
Afwezig met bericht: (in willekeurige volgorde), Otto Netze, Willy Kooijman, Maaike Pieters, Nike 
Moons     
 
 

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

iedereen van harte welkom. Door de coronabeperkingen was het helaas niet 
mogelijk om deze extra ALV eerder te houden. Daarom nu met gepaste 
onderlinge afstand en op het terras. Een speciaal welkom aan de nog 2 te 
huldigen jubilarissen. Corrie van Nieuwpoort en Ciska Burggraaf worden door 
Bert gefeliciteerd. Het minimumaantal leden om te kunnen vergaderen en te 
stemmen is zeer ruim aanwezig.   
 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Bert haalt nog even in het kort aan waarom de beslissing met betrekking tot 
wel of niet een andere speelondergrond niet kon worden genomen in de ALV 
van maandag 9 maart 2020. En waarom het bestuur heeft 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. 
Op die manier zijn de leden vooraf volledig ingelicht, goed geïnformeerd en op 
de hoogte van de financiële gevolgen. Daarmee wordt recht gedaan aan het 
grote belang van dit voorgenomen renovatiebesluit. 

 
 

3. Vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 9 maart 2020  
 

Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.  
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4. Stemming over nieuwe speelondergrond en de financiering daarvan 
 

Als inleiding geeft Bert aan waarom en hoe het bestuur is gekomen tot dit 
voornemen om de 3 banen van een andere ondergrond te voorzien. 
De uitgebreide versie is te vinden in de notulen van de ALV van 9 maart 2020. 
Voordat wordt overgegaan tot stemming uit Adriaan zijn bedenkingen met 
betrekking tot het doen van een dergelijke investering juist in deze onzekere 
(denk aan inkomsten) en risicovolle coronatijd. Krijn zegt dat het misschien 
juist wel een goed moment is om dit in deze tijd te doen. Het is crisis, het geld 
is er en bedrijven zullen nu vast niet de hoofdprijs rekenen. Je kunt het niet 
vergelijken met zaken die in het verleden in crisistijden tot stand zijn gekomen, 
maar toch.  
Dan kan er worden gestemd. Bert stelt voor dit te doen door handopsteking. 
Van de 52 aanwezigen stemmen 48 voor een nieuwe ondergrond. In een 2e 
stemming blijkt er een nadrukkelijke voorkeur voor Tennisrood. Met betrekking 
tot het wel of niet putten uit eigen middelen oppert Adriaan de mogelijkheid 
voor het uitschrijven van renteloze leningen onder de leden. Krijn geeft aan dat 
de voorzieningen juist worden opgebouwd voor dit soort investeringen en dat 
hij geen financiële valkuilen ziet en dat volgens hem het bedrag van de 
spaarrekening hier prima voor kan worden gebruikt. Nog een lening of 
meerdere leningen moeten we in dit geval eigenlijk niet willen. Er komt nog bij 
dat geld op de bank nu niets oplevert. 
De vergadering stemt vervolgens unaniem voor om de investering te doen uit 
eigen middelen. 
Bert dankt de vergadering voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. 

 
 

5. Vaststellen meerjarenbegroting en meerjarenonderhousplan 
 

Op basis van het hiervoor genomen banenbesluit worden de 
meerjarenbegroting en het meerjarenonderhoudsplan, waarbij is uitgegaan 
van de aanschaf van een nieuwe speelondergrond in 2020, unaniem 
goedgekeurd. 
  

 
6.  Rondvraag  . 

Ferry vraagt aandacht voor de promotie van de nieuwe banen. Dit kan 
eventueel nieuwe leden opleveren. Bovendien zal het meer deelnemers voor 
het open toernooi kunnen trekken. Het bestuur werkt daarvoor een plan uit.. 
Jan merkt op dat het van groot belang is dat het onderhoud van de banen 
goed is geregeld en regelmatig moet gebeuren. Dat is zeker waar en is ook 
van het grootste belang voor de levensduur van de banen. Het bestuur gaat 
daar adequaat op reageren. 
 
 

7.  Sluiting  
Bert dankt alle aanwezigen voor het nemen van de moeite om te komen, de    

                         inbreng en de betrokkenheid.   
 

 
Arkel, 15 juli 2020 
 
Voorzitter,  Secretaris,  Penningmeester, 
Bert Sterk  Nellie van Strien Krijn Kooijman 

 
 

 
 
Bijlage: Presentielijst ALV 9 maart 2020 (niet meegestuurd) 
     


