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NOTULEN     ALGEMENE LEDENVERGADERING     T.V. ARKEL 
Gehouden op dinsdag 28 september 2021, 20.00 uur  
 
Aanwezig bestuur: 
Bert Sterk  Voorzitter 
Krijn Kooijman  Penningmeester   (verslag) 
Nellie van Strien Secretaris   
 
Aanwezig: 32 personen (in overeenstemming met de presentielijst) 
 
 
Bert Sterk, Krijn Kooijman, Wendy van Dorssen, Jantine Monshouwer, Tara Meisner, Adri vd Giessen, 
Willem van Rossem, Jan Willems, René Drieenhuizen, Nellie van Strien, Joke Bleijenberg, Adriaan 
Hartman, Ferry Dijkman, Cees Pellikaan, Tea Pellikaan, Rob Baarda, Nicole Hendriks, Janet vd Laan,   
Freek vd Leeden, Gijsbert Sterk, Siem Sevenhuijsen, Thelma Sevenhuijsen, Jim Hammer, Bert-Jan 
Kollmer, Kevin Coolen, Arie Swets, Piet van Milligen, Theo Bons, Rob Keereweer, Daphne van 
Zandvoort, Tineke van den Berg, Willy Kooijman       
 
Afwezig met bericht: (in willekeurige volgorde), Bram Inpijn, Ernst vd Laan, Ed Simons, Gerrit van 
Geffen, Paul van Dillen, Peter Diemers, Mariska Diemers, Monique Bleijenberg, Arjo Bleijenberg, Jan 
Hendriks, Nel de Jong 
 
 
 

1. Opening 
 
Voorzitter, Bert Sterk, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  
Het minimumaantal leden om te kunnen vergaderen en te stemmen is aanwezig.   

 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

Bert noemt de namen van de afwezigen die daarvan bericht hebben gegeven. 
Vervolgens memoreert hij aan een bijzonder verenigingsjaar. Een jaar met 2 corona 
lockdowns, afgebroken competities, 2 algemene ledenvergaderingen (waarvan 1 extra 
voor de nieuwe banen) en tussen de lockdowns wel een (succesvol) open toernooi. 
Maar de nieuwe banen zijn een feit. Na deze financiële aderlating zijn we 2021 weer 
voorzichtig opgestart en zijn we waar we nu zijn. 
De verschillende commissies hebben een jaarverslag gemaakt en Bert vraagt of daar 
vragen of opmerkingen over zijn. Geen vragen en/of opmerkingen.  
Hiermee zijn de jaarverslagen vastgesteld.  
Bert sorteert voor op de ALV van 2022. De invoering van de wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen (WBTR) heeft gevolgen voor de statuten en/of het huishoudelijk 
reglement. Dit punt komt daarom op de agenda v.d. ALV 2022.   
Tot slot vraagt hij de aandacht voor de vergadering van de Cv50 op de 1e vrijdag van 
november.   

 
 

3. Vaststelling notulen extra Algemene Leden Vergadering d.d. 15 juli 2020  
 

Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.  
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4. Financieel verslag penningmeester over het jaar 2020 

 
Krijn vraagt of er op voorhand al vragen zijn. Er zijn 2 vragen. Hoe komt het dat het 
verschil in Huisvestingskosten tussen 2019 en 2020 zo groot is en waarom zijn de 
onderhoudskosten nu zo hoog ?. Krijn moet even in de cijfers van 2019 kijken hoe het 
verschil in Huisvestingskosten precies is ontstaan. De hoge onderhoudskosten zijn het 
gevolg van alle werkzaamheden op het park (o.a. poort/hekwerk, groen, bestrating) en 
aanschaffingen van materialen t.b.v. onderhoud van de banen (netten, bezems e.a.). 
Het verschil in Huisvestingskosten komt omdat er vooral minder kosten zijn voor 
energie (corona, zonnepanelen), verzekering (andere verzekeraar) en belastingen 
(gemeente heeft compensatie belastingen 2020 gegeven). Krijn vult nog aan dat we 
m.b.t. de coronacrisis 4000 euro TASO subsidie hebben ontvangen en dat het 
resultaat van de kantine vanwege de corona lager is. Verder geen grote afwijkingen.  

 
 

5. Verslag kas(controle)commissie 
 

Adriaan Hartman en Gerrit van Geffen hebben de boeken gecontroleerd. 
Naar aanleiding van de vraag van Adriaan vooraf aan de vergadering waarom een 
aantal meerjarenbegrotingcijfers nu anders zijn dan ten tijde van de kascontrole en 
waarom de commissie hierover niet vooraf is geïnformeerd, geeft Krijn tekst en uitleg. 
Hij begint met excuses te maken voor het feit dat hij de commissie daar niet vooraf 
over heeft ingelicht. Had wel gemoeten ondanks dat het hier gaat om een (meerjaren) 
begroting. De begroting 2020 was al door de vorige ALV vastgesteld en de 
begrotingen 2021-2026 moeten door deze ALV worden goedgekeurd. Krijn heeft 
omwille van de duidelijkheid en de eenvoud op het laatste moment besloten om de 
afschrijvingen uit de meerjarenbegroting te halen (dubbel met voorzieningen) en de 
inmiddels ontvangen subsidies (op aanschaf banen en een tegemoetkoming vaste 
lasten i.v.m. corona) van het rijk op te nemen. De meerjarenbegroting bevat nu 
daadwerkelijke inkomsten en uitgaven en geeft concrete plus/min saldi voor de 
komende jaren. Adriaan blijft bij zijn standpunt en is zichtbaar ontdaan over de gang 
van zaken. Hij zegt vervolgens dat de commissie de boeken (jaarcijfers 2020) heeft 
gecontroleerd, dat deze er duidelijk en overzichtelijk uitzien en dat deze in orde zijn 
bevonden. Hij vraagt de ALV het bestuur om deze reden decharge te verlenen.  
Een applaus van de vergadering ter goedkeuring volgt.  

 
 

6.  Verkiezing bestuursleden 
 

Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar is de voorzitter Bert Sterk. 
Middels hand opsteken wordt Bert met een ruime meerderheid van stemmen 
herkozen als voorzitter. Waarvoor dank van de ALV. 

 
 

7. Verkiezing kas(controle)commissie 
 

Aftredend is Adriaan Hartman en Bram Inpijn heeft zich beschikbaar gesteld om de 
cijfers van 2021 te controleren samen met Gerrit van Geffen. 
Adriaan is beschikbaar als geen reserve commissielid kan worden gevonden. 

 
8. Pauze      

     De pauze wordt verplaatst naar het einde van de vergadering 
 
 

9. Vaststellen contributie 
 

De contributie 2021 is inclusief de jaarlijkse 2% verhoging (ooit besloten in en door de 
ALV) bij de leden in rekening gebracht. Voor 2022 wordt dit besluit ook gevolgd.    
Adriaan vraagt zich af of er gezien de positieve meer jaren cijfers een stop op de 
jaarlijkse contributieverhoging in zit. Krijn stelt voor om deze discussie in de ALV 2022 
te voeren omdat we dan goed kunnen zien of de cijfers van dat moment (en volgende 
jaren) daar daadwerkelijk aanleiding toe geven.  
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10. Vaststellen MeerJarenOnderhoudsPlan en MeerJarenBegroting 

 
Het meerjarenonderhoudsplan wordt vastgesteld. Bert-Jan geeft complimenten 
daarvoor en vraagt of het toch nog wat eenvoudiger van opzet kan. Er staan erg veel 
nul regels in en dat maakt het niet overzichtelijker. 
Krijn is het daar mee eens en gaat dit regelen. 
Ook de meerjarenbegroting wordt ondanks de bij punt 5 aangegeven opmerkingen 
daarover vastgesteld. Dat de begroting 2020 en het resultaat 2020 ook in de 
meerjarenbegroting zijn opgenomen geeft verwarring volgens de vergadering.  
Krijn past de meerjarenbegroting hierop aan. 

 
11. Jubilarissen 

 
Dit jaar zijn er 3 jubilarissen te verwelkomen. Tineke van den Berg, Nicole Hendriks en 
Willy Kooijman zijn 25 jaar lid van TVA. 
Bert feliciteert de jubilarissen en overhandigt ze een VVV-bon en bloemen. 
Aansluitend somt Bert een groot aantal positieve eigenschappen op van 2 leden. 
Beide leden maken zich al jaren meer dan zeer verdienstelijk voor de club en 
investeren daar veel vrije tijd in. Het bestuur reikt met genoegen de titel lid van 
verdienste uit aan Gijsbert Sterk en Jan Willems.   

 
 

12. Rondvraag 
 

Daphne van Zandvoort, Ferry Dijkman, Adriaan Hartman, Freek v.d. Leeden  en Krijn 
melden zich. 
Daphne maakt zich zorgen over de trainingen voor de jeugd. Er zijn teveel wisselingen 
van trainers. Daardoor komen soms kinderen die al 2 of 4 jaar les hebben samen te 
trainen met kinderen die net beginnen. Daar zou meer aandacht voor mogen komen 
wat haar betreft. 
Krijn regelt op korte termijn een gesprek met Bastiaan om dit probleem te bespreken.  
Freek maakt zich zorgen om nieuwe leden. Die lessen en dan is het op.  
De racketavond weer opstarten zou volgens haar een goede zaak zijn. 
Bert haalt ervaringen van een jaar of 2 terug. Dat was niet echt een succes omdat 
nieuwe leden toen niet echt aansloten. 
Het bestuur gaat onderzoeken welke alternatieven er zijn. 
Adriaan dankt de leden die loten hebben gekocht voor de Grote Clubactie. 
Dat gaat ongeveer 900 euro opbrengen voor de club. Bert bedankt Adriaan voor zijn 
inzet hiervoor.  
Ferry oppert het gebruik van een ladderapp. Het is een op zichzelf staande app (niet 
via de knltb). Er zijn wel jaarlijkse kosten. Krijn onderzoekt of dit ook iets is voor TVA.  
Krijn is bij punt 4 vergeten de geste aan te halen van de Cv50 in dit coronajaar.  
De Cv50 heeft de volledige inzet (1500 euro) gedoneerd aan de vereniging als steun 
in de rug. Waarvoor uiteraard namens het bestuur hartelijke dank. Dit bedrag is bij de 
post sponsoring overig ondergebracht en is daardoor niet fysiek zichtbaar.  

 
 
 
 
Arkel, 28 september 2021 

 
Voorzitter,  Secretaris,  Penningmeester, 
Bert Sterk  Nellie van Strien Krijn Kooijman 

 
 
 
 
 
 
 
    


