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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen gehouden 
op dinsdagavond 19 april 2022 

 
Aanwezig: Marjan Begemann, Monique Bulthuis, Ruurd Bruijn, Luc Dolfing, Henny Dolfing-
Schaafsma, Monique Donderwinkel, Hester van den Heuvel, Ivar van der Hulst, Rolf Kwakkel, Karel 
Kuypers, Harald Nuij, Leander Nuij, Marcel van de Riet, Peter Rijsdijk, Tim van Ruller, Roy Boesveld, 
Peter Visschers, Jochem Wolthuis, Tineke de Boer, Joop Witte, Bin Kroon, Johan Seelen, Harry Beek, 
Remco van den Heuvel, Bert Lenselink, Peter de Boer, Rolf Kwakkel, Pels, Monique Bulthuis, Eline 
Coenen,  
 
Afmeldingen: Alwin van Engelenburg, Arjan van den End 
 
 

1. Opening en mededelingen bestuur 
De vergadering wordt overeenkomstig de statutaire bepalingen voorgezeten door Monique Bulthuis. 
Monique wijst voor het houden van de notulen en het met haar, voorzitter, vaststellen daarvan aan 
Hester van den Heuvel. Monique constateert dat de vergadering met inachtneming van de wettelijke 
en statutaire vereisten is bijeengeroepen. 
 
Monique heet alle aanwezigen en in het bijzonder de aanwezige ereleden, Dick Bos, Monique 
Donderwinkel, Harry Beek, Luc Dolfing, welkom tijdens deze verzette ALV van TV Beekhuizen.  
 
2.  Notulen ALV van 14 december 2020 
De notulen van de ALV van 14 december 2020 van Tennisvereniging Beekhuizen (“TVB”) worden 
zonder aanpassingen vastgesteld.  
 
3.  Statistieken en overzicht jaar 2021 
Statistieken 

Ook in 2021 zijn we gegroeid qua aantal leden. Op dit moment hebben we 1316 tennis- en 
padelleden. Dat zijn er 24 meer dan vorig jaar op dit zelfde moment. We hebben 82 padelleden en 76 
tennissers die ook padellen. De opbouw van de leden is mooi verdeeld over de verschillende 
leeftijdsgroepen. Landelijk zit het aantal leden ook in de lift. Het animo om te lessen blijft 
onverminderd hoog. 

 
Overzicht jaar 2021: 

• Daan Open & NRT, Jeugdtoernooi Zilver en Clubkampioenschappen 
• Digitalisering commercieel afhangen (tennisboeker & padelboeker) 
• Start Bert & Monique met Brasserie Beekhuizen 
• Start toss op vrijdagochtend 
• Tenniskamp 
• 2021 Voorjaarscompetitie 17+ 
• 2021 Najaarscompetitie 17+ druk bezet 
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Technische commissie 

De TC heeft afscheid genomen van Kyra Jurriens. Zij heeft 8 jaar lang diverse rollen binnen de TC 
vervuld. Laatste jaren met name de zomeravond competitie. Kyra wordt hartelijk bedankt voor haar 
inzet gedurende al die jaren.  

Sponsorcommissie: 

Harald Nuij heeft afscheid genomen van de sponsorcommissie. Ook Harald wordt hartelijk bedankt 
voor zijn inzet. Hij heeft het stokje overgedragen aan Jochem Wolthuis. De sponsorcommissie heeft 
in 2021 ondanks corona toch nog een aantal activiteiten ondernomen zoals een sponsorborrel tijdens 
het DAAN Open en een wijn proeverij van Appeldoorn. Dankzij de sponsorcommissie heeft TVB een 
aantal nieuwe sponsoren weten te verwelkomen: 

- JD Security 
- Begelei 
- Barbaras Garden 
- Artefacts 
- Antonio Shining Places / HTR werkt 
- InfraSoil (Hilvers Automotive / Boar) 
- IJsselstate Tandarts 
- Element4 
- 5Square 
 

Een aantal sponsoren zijn gestopt: 

- Nama 
- Si Chuan 
- PCG Coating 
- Rabobank 
 

Overzicht werkzaamheden op het park in 2021 

• Nieuwe hekken om baan 3 t/m 8 
• Snoeien van bomen en struiken op advies van specialisten 
• Het huis van Bert en Monique is opgeknapt 
• Vloer in windmill lounge is hersteld 
• Nieuw schoonmaakcontract afgesloten. 
• Afvalcontract gewijzigd en professionele bakken geplaatst 
• Start gemaakt met opknappen van het tennismuurtje. 
 

4.  Toekomst van Beekhuizen/Stichting Beekhuizen 
Financieel 

Marcel van de Riet, penningmeester van de Stichting, heeft per 1 januari 2022 het stokje 
overgegeven aan Ruurd Bruijn. Ruurd Bruijn volgt hem op en is het afgelopen jaar ingewerkt. Hij 
heeft plannen gemaakt voor het bepalen van financiële ruimte/cash flow voor investeringen, 
onderhoud, horeca: 

• Opstellen geconsolideerd beeld van Vereniging + Stichting + BV. 
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• Actualiseren MJOP (high level en meer details voor eerste 2 jaar). 
• Benchmarken van het huurtarief voor park/verlichting. 
• Brainstormen over non-conventionele financieringswijzen. 
• Versterken vermogen Stichting. Herziene huurovereenkomsten, investering vereniging, covid 

steun, subsidies  
 
Horeca 
• Inrichten administratie voor horeca deel: Omzet en kostenrapportages door Begelei 
• Creëren van goed inzicht voor aangaan van lange termijn horeca-overeenkomst. 
• Ondersteunen kostenbesparings-acties. Nieuwe contracten schoonmaak – afval - wifi 
 

Vraag vanuit de zaal: Wat is de financiële constructie met de horeca? Antwoord: er is een 
overeenkomst van opdracht (ZZP-constructie) gesloten met de B.V. Winst maar ook verlies komt 
daarmee voor de B.V. 

Vraag vanuit de zaal: Wanneer schuurt gebruik van het clubhuis met bezoek van buitenaf? Er wordt 
per activiteit bekeken of het schuurt. 

Vraag vanuit de zaal: Wordt de Windmill-lounge ook verhuurd? Ja, zoveel mogelijk.  

Vraag vanuit de zaal: Waarom heet Brasserie Beekhuizen zo? We willen wat meer bieden dan alleen 
een broodje kroket en een bitterbal. Bert voegt toe: de horeca is een bindend factor voor de 
vereniging. En Bert & Monique proberen ook tijdens de stille momenten omzet te generen.  

 

Hoe ziet onze vereniging er over vijf jaar uit? 

Uit een workshop met een aantal leden kwam het volgende beeld naar voren: 

• We willen een tennis- / padelvereniging zijn 
• Er is bij ons ruimte voor recreatief-, competitief- en westrijdtennis 
• De hal lijkt te voorzien in een behoefte om ook overdekt te kunnen spelen bij slecht weer 
• Er is behoefte aan uitbreiding van padel banen, maar niet ten koste van tennisbanen. 
• We willen een horeca voor de leden, maar ook voor anderen, zolang het niet schuurt met het 

belang van de leden. 
• Bieden van vergaderfaciliteiten om zo extra inkomsten te genereren is een mogelijkheid. 
 

Maar 

• We willen groeien met Padel omdat dat duidelijk nodig is (leden, werkbaarheid, toekomst) 
• Uitgangspunt is dat het niet ten koste mag gaan van tennisbanen want ook daar blijft het 

aantal spelers onverminderd hoog. 
• We hebben geen duidelijk ruimte waar we direct meerdere banen kunnen aanleggen. 
• Maar we willen toch snel starten met in ieder geval 1 baan. 
• Twee locaties vallen volgens deskundigen af omdat het of te schuin of zorgt voor te veel 

versnippering in de toekomst. 
• Eigenlijk is er maar 1 plek die ons de mogelijkheid geeft om alvast deze ene baan aan te 

leggen. 
• Daar ligt ook de mogelijkheid om verder uit te breiden in de toekomst. 
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Wat heeft het bestuur al gedaan? 

• Gesprekken met onze wethouder, de heer Budel, inzake steun bij financiering, inclusief 
versturen van notities naar politieke partijen om aandacht te vragen voor onze plannen. Dit 
doen we samen met de tennisverenigingen uit Dieren en Rheden, die vergelijkbare plannen 
hebben. 

• Gesprekken met de gemeente betreffende het Sportakkoord in Rheden en de 
financieringsmogelijkheden vanuit dit Sportakkoord. We gaan hiervoor een aanvraag doen 
tezamen met de tennisverenigingen uit Dieren en Rheden. 

• Benchmark bezoeken afgelegd bij diverse verenigingen in Nederland. 
• Verdiept in de kosten en de doorlooptijden bij aanleg. 
• Advies ingewonnen bij een projectbureau (Antea) gespecialiseerd in sportparken om een 

modulair plan te maken waar wij in stappen naar toe kunnen groeien (clubhuis en park). 
 

Discussie tijdens de ALV: waar moet de baan komen te liggen. Suggesties vanuit de ALV: Praat eens 
met AHC. Offer 2 binnenbanen op voor 3 padelbanen. Padelbanen op de parkeerplaats? Maar al met 
al is de conclusie dat het aanleggen van een extra padelbaan nog even op zich laat wachten. 

Vraag vanuit de zaal: Komt er een padelleden-stop? Bijvoorbeeld maximaal 75 leden per padelbaan. 
Het is zeer denkbaar dat er een ledenstop wordt ingevoerd voor padel zolang er nog geen extra baan 
is.  

 

Statuten & Huishoudelijk reglement 

Het is wenselijk en noodzakelijk (vanwege een wetswijziging) om de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de vereniging aan te passen en in lijn te brengen met de voorschriften van de KNLTB. 
Op de website staan de voorgestelde wijzigingen voor de statuten en het huishoudelijk reglement 
vermeld. In het kort komt het op het volgende neer: 

• Toevoeging van Padel 
• Opzegging lidmaatschap 
• Bevoegdheden beter beschreven 
Om de statuten en het huishoudelijk reglement te kunnen wijzigingen moeten 2/3 van het aantal 
stemgerechtigden een stem uitbrengen. Daarvan moet dan 2/3 positief stemmen. Dat quorum is niet 
gehaald. Er zal daarom op korte termijn een nieuwe ALV uitgeschreven worden waarin de 
voorgestelde wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement ter stemming aan de leden 
wordt voorgelegd.  

 

5. Samenstelling bestuur, vereniging en stichting  

• Karel Kuypers treedt af in de vereniging. 
• Arjan treedt af en stelt zich herkiesbaar. 
• Leander Nuij neemt zitting in het Stichtingsbestuur 
• Marcel van de Riet wordt opgevolgd door Ruurd Bruijn 
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6. Financiële verslaglegging TV Beekhuizen 

De financiële situatie van de vereniging is goed. Dankzij Corona meer leden en dus ook meer 
contributie. De Stichting heeft wel een verhoging van de huur doorgevoerd, waardoor ook de kosten 
zijn gestegen. Desalniettemin is het Eigen Vermogen met € 20.000 gestegen.  

 

De kascommissie bestaat uit: Dirk Cosijnse en Henk Roodzant. Het verslag is voor de vergadering 
aangeboden en wordt voorgelezen door de secretaris van de vereniging.  

Balans TVB 2019-2021

30ALV TV Beekhuizen - 2022
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7. Begroting en vaststellingen contributie  

 
 
Uitgangspunten voor de begroting 2021/2022 zijn: 
• Contributie: Er wordt een daling in het aantal leden verwacht na Corona, geen aanpassing 

tarief 
• G tennis lidmaatschap wordt gelijk getrokken aan jeugd lidmaatschap 
• Kosten: Geen vaste kostenindexatie, rest een “normaal” seizoen 
• Sluitende begroting: geen winst of verlies. Eigen vermogen is (meer dan) voldoende. 
• Budget geeft max. grenzen aan maar hoeft niet volledig te worden besteed. 
 

8.  Financiële verslaglegging Stichting 

 

De Stichting en de Vereniging zijn een nieuwe overeenkomst aangegaan waarbij de hoogte van de 
huur van de banen medeafhankelijk is geworden van het aantal leden van de Vereniging. 

In 2021 heeft de Stichting, ondanks NOW-TVL steun, toch een verlies gemaakt doordat de inkomsten 
van de horeca tegenvielen.  
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In 2021 is de Stichting een overeenkomst van opdracht aangegaan met Monique van Deventer en 
Bert Lenselink voor het verzorgen van de horeca op Beekhuizen.  

Verder zijn contracten voor diverse zaken worden opnieuw bekeken en beoordeeld op kwaliteit/prijs 
en waar nodig aangepast, zoals bijvoorbeeld schoonmaak, vuilafvoer etc. 

Een deel van de hekken zijn vervangen zodat z.s.m. alles is voorzien van hekwerk met Beekhuizen 
uitstraling. 

Andere investeringen die op stapel staan/nodig zijn. Dak van de hal/lichtkoepels, en smashcourt 
banen zijn binnen niet al te lange tijd ook aan vervanging toe. 

Na ruim 10 jaar heeft Marcel van de Riet afscheid genomen van de functie als Penningmeester voor 
de Stichting en BV (en Horeca). Hij is vervangen door Ruurd Bruijn. Ruurd heeft al een jaar 
meegelopen met Marcel en heeft dan ook een goed beeld kunnen krijgen van de diverse onderdelen 
van de entiteiten en administraties. Vanaf seizoen 2021-2022 is Ruurd dan ook de penningmeester 
voor de entiteiten. 

 

9. Rondvraag 

- Hoe zit het nu met de horeca. Er lopen zoveel jonge dames rond. Hoe worden die betaald? 

De horeca medewerkers worden betaald door de BV. De BV is de opdrachtgever van de VOF van 
Monique en Bert. Daarbij wil het bestuur bediening op het terras en daarvoor is extra personeel 
nodig. Bediening op het terras sluit aan bij de beleving en vergroot de omzet.  

- Hoe zit het met de contracten voor gas en elektra? 
Het contract dat we nu hebben loopt binnenkort af. Langlopende contracten worden nu niet 
afgesloten door de onzekerheid in Oekraïne. Dit heeft de aandacht van het bestuur.  

- Afscheid van Hans Spaan was bijzonder slecht geregeld.  
Van Hans en Marianne Spaan is afscheid genomen tijdens de finale dag van de 
Clubkampioenschappen. Zij hebben zelf mensen uitgenodigd voor hun afscheid. Dit is ook 
aangekondigd in een nieuwsbrief. Het was achteraf beter om de ereleden individueel uit te nodigen.  

- Rob van Bruggen is met stille tromp vertrokken.  
Met Rob van Bruggen en Esther is een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin geheimhouding is 
overeengekomen. Zodoende is er niet openlijk over hun vertrek gecommuniceerd.  

- Is het mogelijk ook de financiële cijfers van de Stichting vooraf te publiceren.  
Als de stukken op tijd klaar zijn, zullen deze vooraf gepubliceerd worden.  

 

10. Afsluiting 

Monique bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid, wijst op de volgende ALV op 10 mei 2022 
waarin de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement op de agenda staan en 
nodigt iedereen uit om gezamenlijk het glas te heffen aan de bar.  

 
De voorzitter sluit de vergadering. 


