Tennisvereniging
D.T.V. De Donkelaar
Tennispad 2
5275 AH Den Dungen
Tel: 073-5942128
e: info@dedonkelaar.nl
w: www.dedonkelaar.nl

Aanwezig:

Anita van der Aa, Michael van der Aa, Henri van Bakel, Jos van den Braak, Jos
Broeren, Albert Cooymans, Jan Doesburg, Ageeth van den Dungen, Rico van den
Dungen, John van Grinsven, Maria van Grinsven, Lenneke Heymans, Maartje
Heymans, Theo van den Heuvel, Tonnie van den Heuvel, Lenny Klaassen, Dick
Krijnen, Marjon Minkels, Christien Ondersteyn, Clemie den Otter, Frans den Otter,
Monique Roeffen, Erik de Rijk, Jules Sleutjes, Francien Spierings, Jan Spierings,
Paul Spierings, Willy Spierings, Hettie van der Steen, Peter van der Steen, Paul
Veelenturf, Afke Verbruggen, Harry van de Westelaken, Frans Wonders, Willy
Wonders,

Afmelding:

Pete Bakarbessie, Mylene Cooymans, Manon van den Dungen, Henri Stelt,
Margriet Stelt, Marc van de Velden

Betreft:

Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum:

28-3-2018

Tijd:

20.00u – 21.25u

Plaats:

Tennispaviljoen De Donkelaar

Kopie:

Alle leden van DTV De Donkelaar via mail.

1. Opening
Lenny Klaassen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. Mededelingen
Frans van der Waal heeft zich door ziekte afgemeld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Notulen Algemene ledenvergadering 28-3-2017 en extra ALV 12-12-2017
Op zowel de notulen van de vergadering van 28-3-2017 als die van 12-12-2017 zijn geen op- of
aanmerkingen.

5. Jaarverslagen Commissies 2016
In het paviljoenverslag staat dat de bardiensten redelijk goed zijn ingevuld. Frans den Otter heeft
een andere ervaring op de woensdagavond. Er wordt voorgesteld met de bar coördinatoren
samen te gaan zitten voor een betere afstemming.
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Volgens de laatste informatie zijn de komende 3 maanden in ieder geval goed ingevuld.

6. Financieel jaarverslag 2017
Afke Verbruggen geeft een korte uiteenzetting betreffende het financieel jaarverslag 2017 n.a.v.
sheets op een PowerPointpresentatie.
Elk lid heeft middels de mail uitgebreid de cijfers ontvangen en Afke gaat kort samenvattend met
de aanwezigen door de cijfers heen.
Jaarrekening - Balans en Winst en Verlies:
-Balans:
• Hierover zijn geen op- of aanmerkingen
-Winst & Verlies:
• Paviljoeninkomsten over 2017 zijn €5178 minder dan in 2016. Dit heeft te maken met
slecht weer in Q1 van 2017.
• Het resultaat in 2017 is €9790 lager dan in 2016, dit heeft voornamelijk te maken met de
teruggelopen baromzet -/-5K en de opgenomen voorziening onderhoud/vervanging banen
à 5K.
• Rapportage Kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie bestaande uit Jos van Dam, Jules Sleutjes en Henri van Bakel heeft
een controle uitgevoerd en geen onregelmatigheden aangetroffen. Jules maakt complimenten
over de uitgevoerde administratie en Afke en Rico worden hiervoor hartelijk bedankt.
Jules en Henri blijven voor het volgend jaar in de kascontrolecommissie, een derde reserve dient
zich tijdens de vergadering niet aan. Hiervoor moet nog iemand benaderd worden.
Begroting 2018:
De begroting is samen met de Kascontrolecommissie nog licht bijgesteld bij activiteiten,
lesgelden en sponsoring. Sponsoring is naar boven bijgesteld, aangezien in 2017 bijna 25%
meer is opgehaald. De lesgelden zijn naar realisatie 2017 wat naar beneden bijgesteld en
hetzelfde geldt voor activiteiten.
Er is voorzichtig begroot waarbij de opbrengsten laag en de kosten wat hoger zijn ingezet.
Verder zijn er geen vragen over de begroting.
Liquiditeitsprognose 2018-2022:
Dit ziet er heel goed uit. In 2022 komen we richting €250.000 aan liquiditeit. We moeten dan
echter wel nog rekening houden met opgenomen voorzieningen paviljoen, verlichting en banen
voor een bedrag van €135.000. Bovendien zijn verdere mogelijk te verwachten investeringen zijn
niet meegenomen.

7. Wat staat te gebeuren in 2018
-In December hebben we gekozen voor een bepaald type terrasparasols. Ze zijn inmiddels
geplaatst en het ziet er heel mooi uit.
- In Juni/juli van dit jaar staat gepland om baan 6 te revitaliseren. Dit houdt in dat al het zand
wordt vervangen door nieuw zand. De werkzaamheden gaan ongeveer een week in beslag
nemen en zullen tijdens droog weer moeten worden uitgevoerd. Het brengt een kostenpost met
zich mee van ca. €4.500 maar hiermee krijgen we wel een verlenging van levensduur van deze
baan van 4 à 5 jaar.
-Padelbaan:
We zijn ons aan het oriënteren en aan het inventariseren of de aanleg van 2 Padelbanen
interessant is voor onze vereniging. Middels een gedane steekproef/enquête is gebleken dat er
bij de vereniging interesse is. Padel is de snelst groeiende sport en zou een positieve werking
kunnen hebben op het binden van leden en werven van leden.
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De Padelbanen zouden op de plek van baan 7 en bij de oefenmuur kunnen komen te liggen. De
afmetingen zijn; 10x20m. Maar met uitloop moet je op 14x20m rekenen, per baan.
De kosten zijn ca €45.000 per baan, er kan in competitieverband worden gespeeld. Je speelt
altijd met 4 personen per baan. Deze sport is minder technisch en sneller voor niet
geoefenden/recreanten op te pakken.
Een introductiefilmpje wordt getoond.
De banen zouden ook verhuurd kunnen worden aan extern geïnteresseerden, die geen lid zijn.
Zelfs voor Basisscholen zou het interessant kunnen zijn, onder het motto meer fitheid onder
kinderen. We zouden met scholen afspraken/contracten kunnen maken om van de banen gebruik
te maken.
Momenteel zitten we nog in een beginstadium van inventariseren, willen we het, wat is de beste
locatie etc.
Een werkgroep is met deze inventarisatie bezig en op korte termijn zullen we bij de leden hierop
terugkomen.

8. Aftreden (herkiesbare)/aanstellen bestuursleden
Aftreden (herkiesbare) /aanstellen bestuursleden:
• Voorzitter TC: Koen Jennen treedt af, Theo van de Heuvel stelt zich beschikbaar.
• Voorzitter JC: Anita v.d. Aa treedt af, Christien Ondersteijn stelt zich beschikbaar.
• Penningmeester: Afke Verbruggen stelt zich beschikbaar.
• Voorzitter SC: John van Grinsven stelt zich herkiesbaar
• Voorzitter DB: Lenny Klaassen stelt zich herkiesbaar
Bovengenoemde leden, Theo, Christien, Afke, John en Lenny worden door de aanwezige leden
gekozen of herkozen voor de volgende 3 jaar.
Lenny bedankt Anita voor haar jarenlange inspanningen en werkzaamheden voor de vereniging
en overhandigt haar een bloemetje.
Koen is verhinderd/afwezig maar wordt uiteraard ook bedankt.

9. Uitloting eindnummer Obligatienummer
Het eindnummer 8 wordt door Paul Veelenturf uitgenoot. Alle obligaties met eindcijfer 8 kunnen
eind mei worden ingeleverd en uitgekeerd.

10. Wat verder ter tafel komt
-Er zijn ontheffingen voor latere sluitingstijden aangevraagd bij de Gemeente, waarvan we er
weer 18 in mogen zetten dit jaar. Deze worden ingezet tijdens toernooien en de
voorjaarscompetitie op vrijdagavond omdat op deze momenten de banen maximaal bezet zijn. Er
is ook 1 donderdagavond toegevoegd, omdat er dan 4 teams thuis spelen met maximale
bezetting.
-KNLTB persoonsgegevens: Frans den Otter heeft een mail gestuurd naar het bestuur over een
mail die alle leden hebben gekregen van de KNLTB betreffende het verstrekken van
persoonsgegevens naar bv. sportzaken etc. Je kon hiertegen persoonlijk bezwaar maken, maar
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ook het bestuur heeft een mail gestuurd naar de KNLTB over dat we dit een rare gang van zaken
vinden. Hierop is nog geen reactie terugontvangen.
-KNLTB Club: De KNLTB is druk in ontwikkeling met KNLTB Club. Hieraan wordt hard gebouwd
en zaken zoals afhangbord en ledenadministratie zijn hierin inmiddels al opgenomen. Op de
eigen website van De Donkelaar is de informatie van afhangbord, ledenadministratie,
bardienstindelingen etc. inmiddels niet meer actueel. Middels diverse mails is dit reeds naar
leden gecommuniceerd, maar veranderingen oppakken is soms lastig. Theo gaat wel linkjes op
de website plaatsen die verwijzen naar mijn.knltb.club en KLNTB club. Zijn er toch nog vragen
dan is Theo de aanspreekpersoon die hiervoor benaderd kan worden.
-Ledenaantal: Momenteel hebben we 361 leden. In de periode 2011-2015 was er een daling van
leden. In 2016 hebben we een groei gehad met dank aan de nieuwbouwwijk. In 2017 zien we
opnieuw weer een kleine daling. Er moet dus veel aandacht blijven voor ledenbehoud en werving. In het voorjaar gaat een flyeractie plaatsvinden. Daarnaast zou een snelle aanleg van
Padelbanen ook een stimulans kunnen zijn voor ledenbehoud/-werving.

11. Rondvraag.
-Hetty van de Steen vraagt het bestuur nogmaals het beleid van de competitie te bekijken. De
ervaring met haar team is dat ze al 2 keer uitgesloten is om op vrijdag te tennissen omdat er
geen plek meer was. Nieuwe teams hebben minder kans om op vrijdagavond te tennissen dan
bestaande teams die al langer deze rechten verworven hebben en dit werkt niet bepaald
motiverend.
Er ontstaat een discussie met voor en tegens.
Lenny legt uit dat we tot dit beleid zijn overgegaan met de intentie dat door steeds te husselen er
te veel kans is dat teams niet op hun niveau kunnen blijven spelen. Daarentegen heerst er bij
meerdere leden onvrede over dit beleid en wordt het als niet eerlijk beschouwd dat nieuwere
teams minder kans wordt geboden op de dag te spelen die hen voorkeur heeft.
Dit probleem zal bekeken worden of er andere alternatieven zijn. We gaan informeren bij andere
verenigingen, hoe zij dat aanpakken maar ook kijken hoe de samenstelling is van de huidige
competitieteams (een hecht team of bij elkaar geraapt) en of er daadwerkelijk heel veel
niveauverschil zit tussen de teams.
-Rico vraagt of het bestuur mag/kan beslissen over een nieuwe vorm van lidmaatschap? Het gaat
hier over een dame die lid is bij een andere vereniging maar tijdens de voorjaarscompetitie het
Dames 1 team komt versterken. Het bestuur heeft besloten haar een competitielidmaatschap te
geven gelijkgetrokken aan het Studentlidmaatschap. (€70,- + €20 barborg).
Deze vorm van lidmaatschap moet uiteraard gekaderd blijven en de betrokken persoon moet wel
echt lid zijn van een andere vereniging, wil je hiervoor in aanmerking komen.
-Rico merkt ook op dat er nog een bord hangt van v. Boxtel, maar die is geen sponsor meer. Jan
Spierings erkent dit en zegt dat het snel verwijderd zal worden.
-Jules merkt op dat de communicatie in de paviljoencommissie niet goed is. Er worden dingen
veranderd zonder dat ze hierover geïnformeerd wordt. Het verzoek is om dit beter aan te pakken
want het zou jammer zijn als mensen hierop afhaken.
-Francien herinnert ons aan de afspraak dat het paviljoen niet opengaat als er geen bardienst is,
dit wordt kennelijk vaak niet nageleefd. Op de woensdagmiddagen wordt regelmatig het paviljoen
geopend door de trainer, dat is op zich prima, ouders kunnen bij kou binnen zitten zonder gebruik
te maken van de bar.
Vooral voor de avonden/weekenden is het belangrijk om er streng op toe te zien dat de regel
wordt gehandhaafd en dat de bar enkel opengaat mits er een bardienst is. We nemen dit als
aandachtpunt mee.
-Volgens Jos Broeren zijn de netten van baan 5 en 6 aan vervanging toe. Dit klopt, het is in
werking gezet en ze zullen as. vrijdag worden vervangen.
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-Maria van Grinsven vraagt om een lijst van de vrijwilligers om uit te kiezen om het kiezen van de
vrijwilliger van het jaar gemakkelijker te maken. In het nieuwe ledenbestand staan overigens ook
alle vrijwilligers.
Paul Velenturf heeft een alternatief: de vrijwilliger van het jaar kan een jaar nadenken over de
volgende vrijwilliger van het jaar.
Alle opties/suggesties worden meegenomen.

12. Sluiting.
Lenny Kaarsgaren bedankt iedereen voor hun komst en sluit om 21.20 uur de vergadering.
Den Dungen, 28-03-2018
Marjon Minkels
Secretaris DTV De Donkelaar
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