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NOTULEN     ALGEMENE LEDENVERGADERING     T.V. ARKEL 
Gehouden op maandag 23 mei 2022, 20.00 uur  
 
Aanwezig bestuur: 
Bert Sterk  Voorzitter 
Krijn Kooijman  Penningmeester   (verslag) 
  
 
Aanwezig: 31 personen (in overeenstemming met de presentielijst) 
 
 
Bert Sterk, Krijn Kooijman, Wendy van Dorssen, Jantine Monshouwer, Tara Meisner, Willem van 
Rossem, Jan Willems, Adriaan Hartman, Ferry Dijkman, Cees Pellikaan, Rob Baarda, Nicole 
Hendriks, Freek vd Leeden, Gijsbert Sterk, Siem Sevenhuijsen, Thelma Sevenhuijsen, Jimmy 
Hammer, Piet van Milligen, Willy Kooijman, Debbie Simons, Ed Simons, Rochus Bakker, Hans vd 
Stroom, Bram Inpijn, Gert-Jan Inpijn, Corrie den Adel, Johan vd Leeden, Anouk vd Berg, Lobina 
Kramers, Jan Hendriks, Peter Blokland  
 
Afwezig met bericht: (in willekeurige volgorde), Ernö Kalmar, Peter Diemers, Nellie van Strien, Theo 
Bons, Brenda Kooijman, Kevin Coolen, Mariska Diemers, Joke Bleijenberg, Janet vd Laan, Ernst vd 
Laan, Karin Ginus, Eric van Boekel, Adri vd Giessen, Tea Pellikaan, Leo van Hees 
 
 

1. Opening 
Voorzitter, Bert Sterk, opent de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. Een bijzonder welkom voor het ere lid en de leden van verdienste.    
 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
Bert noemt de namen van de leden die zich hebben afgemeld. 
Vervolgens memoreert hij aan weer een bijzonder verenigingsjaar.  
Een jaar met corona lockdowns, afgebroken competities, een verlate, maar 
wel een normale algemene ledenvergadering en ondanks alles toch wederom 
een (succesvol) open toernooi, met veel inschrijvingen en mooi weer. 
 

 
3. Vaststelling notulen Algemene Leden Vergadering d.d. 28september 2021  

 
Het verslag wordt zonder op- en/of aanmerkingen goedgekeurd.  
Waarvoor dank aan de notulist.   
 
 

4. Financieel verslag penningmeester over het jaar 2021 
 

Krijn vraagt of er vragen zijn. Het loopt niet storm. 
Rochus vraagt hoe het komt dat het resultaat van 2021 zo hoog is.  
Krijn geeft aan dat dit vooral het gevolg is van de ontvangen subsidies (BOSA 
en TASO) en het feit dat de kosten relatief laag zijn gebleven door bijvoorbeeld 
een gemeentelijke coronageste (tegemoetkoming gemeentelijke belastingen) 
en omdat het noodzakelijke onderhoud vooral door eigen mensen is 
uitgevoerd. De kosten zijn dan alleen de materialen.  
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Adriaan vraagt of er nu, gezien de cijfers (zoals op de vorige jaarvergadering 
afgesproken), een stop op de jaarlijkse contributieverhoging inzit. 
Krijn geeft aan dat dit punt aan de orde komt bij punt 8 op de agenda. 
Het valt Rochus op dat het eigen vermogen op de balans aanzienlijk lager is 
dan in 2020. Krijn legt uit hoe dat komt. 
Het bedrag aan voorzieningen op de balans van 2020 was niet voldoende om 
de 2e termijn betaling van de aanleg van de banen mee te voldoen. Dat bedrag 
is daarom volledig uitgeput. Het restant te betalen moest uit eigen middelen 
komen. Met als gevolg op de balans van 2021 een lager eigen vermogen.   
Vanaf 2021 wordt nu een nieuwe post voorzieningen opgebouwd. Het eigen 
vermogen zal in 2022 weer op peil zijn. (het resultaat van 2021 verhuist dan 
naar het eigen vermogen)  
Jan Hendriks vraagt wat er allemaal onder verenigingskosten valt. 
Daar vallen alle KNLTB-kosten onder (vanaf 2021 ook de Buma-Stemra en 
Videma bijdragen) en alle open toernooikosten en -opbrengsten.  
Verder geen vragen. 
 

 
5. Verslag kas(controle)commissie 

 
Gerrit van Geffen en Bram Inpijn hebben de boeken gecontroleerd. 
Bram neemt het woord namens de kascontrolecommissie en zegt dat de 
commissie de boeken (jaarcijfers 2021) heeft gecontroleerd en dat deze er 
duidelijk en overzichtelijk uitzien. Volgens hem is er geen speld tussen te 
krijgen. Ook geeft hij aan dat het bijzonder is dat in een jaar met als maar 
stijgende prijzen de kosten bij TVA op een normaal niveau zijn gebleven. Hij 
roemt daarbij vooral de vaste groep vrijwilligers die daar een grote bijdrage 
aan leveren. Hij heeft het gevoel dat het bestuur de kosten erg goed in de 
hand heeft. We zijn, rekening gehouden met het huidige aantal leden en de 
afbetaalde nieuwe banen, een financieel zeer gezonde vereniging.  
De cijfers (financiële verantwoording 2021) zijn door de kascontrolecommissie 
in orde bevonden. Hij vraagt daarom de ALV het bestuur om deze reden 
decharge te verlenen. Een applaus volgt. 

 
 

6.  Verkiezing kas(controle)commissie 
 

Aftredend is Gerrit van Geffen. Bram Inpijn heeft zich beschikbaar gesteld om 
ook de cijfers van 2022 te controleren. Debbie Simons maakt de 
kascontrolecommissie 2022 compleet. Gerrit van Geffen is reserve. 

 
 

7. Vaststelling meerjarenonderhoudsplan en meerjarenbegroting 
 

Het meerjarenonderhoudsplan wordt vastgesteld. Krijn heeft dit plan behoorlijk 
vereenvoudigd (verzoek van de ALV van 2021) en is nu een stuk duidelijker.  
Hij geeft nog aan dat 2022 wordt gebruikt om alternatieven (mogelijk 
duurzaam) te onderzoeken voor de Cv-ketel en de boiler. De vervanging zou 
dan eventueel in 2023 kunnen plaatsvinden. Daar is 5000 euro voor gepland. 
De meerjarenbegroting is op verzoek van de ALV van 2021 nu zonder 
resultaatvergelijkingen en is daardoor veel overzichtelijker.  

 Ook de meerjarenbegroting wordt vastgesteld. 
 

 
8. Vaststelling contributie per 01-01-2023 

 
Adriaan heeft op de ALV van 2021 de vraag gesteld of er gezien de positieve 
meerjarencijfers een stop op de jaarlijkse contributieverhoging in zit. Krijn 
heeft toen voorgesteld om deze discussie in de ALV van 2022 te voeren 
omdat we dan de grootste kostenposten wel achter de rug hebben en we 
goed kunnen zien of de cijfers van dat moment (2021 en volgende jaren) daar 
daadwerkelijk aanleiding voor geven.  
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Normaliter wordt de contributie jaarlijks met 2% geïndexeerd (ooit besloten in 
en door de ALV)  
Krijn stelt nu voor om dit voorlopig toch zo te laten omdat de cijfers van 2021 
behoorlijk besmet zijn met BOSA- en Coronasubsidies. En dat naast de 
huidige prijsstijgingen, ook bijvoorbeeld de KNLTB-kosten best fors omhoog   
gaan. Daarnaast is het zo dat we de kosten nu welliswaar laag hebben 
kunnen houden, maar dat er een moment kan komen dat we het onderhoud 
(dat nu met vrijwilligers wordt uitgevoerd) moeten uitbesteden aan derden. 
Kortom, wat Krijn betreft, nog even jaarlijks indexeren. 
Ferry merkt daarbij nog op de huidige inflatie ook niet meewerkt. Met andere 
woorden is die 2 % wel voldoende. De vergadering stemt in om de huidige 
indexregeling nog voor minimaal 2 jaar aan te houden en in 2024 te kijken hoe 
we er dan voorstaan. 

 
 

9. Verkiezing bestuursleden 
 
Aftredend en herkiesbaar voor 3 jaar is de secretaris Nellie van Strien. 
Middels hand opsteken wordt Nellie met een ruime meerderheid van stemmen 
herkozen als secretaris. Waarvoor dank aan de ALV.  
Joke Bleijenberg blijft haar ondersteunende werkzaamheden voor het 
secretariaat en de leden-administratie uitvoeren. 
 
 

10. Voorstel om Statuten en Huishoudelijk Reglement aan te passen conform concepten 
KNLTB d.d. 23-05-2022 

 
De WBTR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen) verplicht ons om de 
Statuten en het Huishoudelijk Reglement daarop aan te passen. 
De wet is op 21 juli 2021 ingegaan en de overheid wil met de wet onder 
andere wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, 
misbruik posities etc. voorkomen. 
De KNLTB heeft voor verenigingen modelstatuten en een model huishoudelijk 
reglement opgesteld. 
Bert stelt voor om de modelstatuten opgemaakt door de KNLTB één op één   
over te nemen en daarbij niet te kiezen voor de optie om een continuïteits-
commissie samen te stellen, maar bij ontstentenis van bestuurders dit bij de 
ALV neer te leggen. 
Het model Huishoudelijk Regelement wordt samen met ons huidige 
Huishoudelijk Regelement vergeleken en tot één nieuw Huishoudelijk 
Reglement omgebouwd. 
Het is niet aan de orde om in deze ALV over deze wijzigingen te stemmen, 
omdat daarvoor 2/3 van het aantal leden aanwezig moet zijn. 
Bert stelt voor om een extra ALV te houden over ongeveer 3 weken en de 
nieuwe Statuten en het nieuwe Huishoudelijk Reglement 2 weken voor de 
vastgestelde datum naar alle leden te mailen. Op de extra ALV kunnen de 
stukken dan definitief worden vastgesteld. Aansluitend daarop volgt de gang 
naar de notaris. 
De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde stappenplan. 
 

 
11. Jubilarissen 

 
Er zijn dit jaar volgens opgave geen jubilarissen. 

 
 

12. Rondvraag 
 

Anouk, Ferry, Cees, Corrie en Krijn melden zich voor de rondvraag.  
Anouk vraagt of de ladderpilot van afgelopen winter een vervolg krijgt. 
Die komt er en zal weer de winter door lopen. Er moet nog wel even worden 
gepeild of het weer een singlemix kan en/of moet worden. De pilot is in ieder 
geval als geslaagd ervaren. 
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Peter vraagt of er ook een dubbel-ladder kan komen. Als daar voldoende animo voor is zeker. 
Cees vraagt of er iets aan de web-site kan worden gedaan. Die is niet actueel en hij kan 
sommige informatie niet vinden. Daar is binnen het bestuur al over gesproken. Op korte 
termijn zal daar wat aan worden gedaan. 
Corrie vraagt het woord met betrekking tot de wintercompetitie. Ze heeft ten slotte niet voor 
niets alle standen bijgehouden. Het is vanwege de corona met horten en stoten verlopen maar 
nagenoeg alle wedstrijden konden toch worden gespeeld. De winnaars van de 3 categorieen 
worden gefeliciteerd en krijgen een TVA-handdoek. Anouk bedankt namens alle deelnemers 
Corrie voor haar niet aflatende inzet om alles geregeld te krijgen. Applaus. 
Ferry heeft in het model Statuten gezien dat een bestuur uit minimaal 5 personen moet 
bestaan. Dat klopt en het bestuur heeft daar al meerdere keren aandacht voor gehad. Het is 
nu wel het goede moment om daar concrete invulling aan te geven. Dit wordt van de zomer 
geregeld. De kandidaten kunnen op de ALV 2023 worden voorgesteld. 
Krijn dankt Adriaan voor zijn inzet met betrekking tot de verkoop van de grote clubactie loten.   
Dat heeft weer 900 euro opgeleverd. Ook voor Adriaan applaus. 
Krijn vraagt Tara, Jantine, Peter en Jimmy of er al meer concreet is met betrekking tot de 
plannen voor een toernooi in het vroege voorjaar en of de huidige OT-commissie daar 
eventueel voor te porren is. Voor dit jaar was de inschrijvingstermijn al gesloten.  
De commissie gaat hierover in beraad. 
 

 
 

13. Sluiting 
 
Bert dankt alle aanwezigen voor de genomen moeite om te komen en de inbreng. 
De vergadering is gesloten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkel, 23 mei 2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: Presentielijst ALV 23 mei 2022    
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