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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen 
gehouden op zondag 11 december 2016 

 

 

 
1. Opening en mededelingen bestuur 
Voorzitter Diederik van Hövell heet alle aanwezigen en in het bijzonder de aanwezige 
ereleden van harte welkom. Berichten van verhindering worden voorgelezen en een 
presentielijst gaat rond en wordt door iedereen getekend. Dick Bos, Jos Romijn, Arjen Knulst, 
Hans Everaars hebben zich afgemeld.  
Een minuut stilte wordt gehouden voor (oud) leden en vrijwilligers van Beekhuizen die ons in 
het afgelopen jaar zijn ontvallen, te weten Hans Wolvekamp, Connie Rueb, Piet Compaan.  
 
2. Notulen ALV van 13 december 2015 
Met dank aan de notulist wordt dit verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Overzicht jaar 2016 
Ook 2016 was een heel mooi jaar voor Beekhuizen!  
Wederom een geslaagd BBHH met Danielle Leeflang als winnaar van de Wim Boelhouwer 
beker. Maar ook de aanleg van een padelbaan, weer heel veel competitieteams en mooie 
toernooien en evenementen als de Windmill Cup, DAAN Open, Chi Chuan en het 
Vaderdagtoernooi.  
 
Technische commissie 
Het afgelopen jaar: 
- 42 teams voorjaarscompetitie 
- 10 teams zomeravondcompetitie 
- 24 teams najaarscompetitie 
Competitie vormt een belangrijke manier van verbinding met de vereniging. Het was 
wederom een geslaagd jaar met 7 kampioensteams, een mooie competitieafsluiting en 
mentortennis. Ook speciale dank aan de VCL’s die zich weer vele dagen hebben ingezet.  
 
Komend jaar:  
Voortzetting van beleid; de huidige speerpunten blijven van kracht: uitdagende 
tennismogelijkheden passend bij motieven en ambities. Inzetten op meedoen aan competitie, 
nieuwe vormen van competitie zoals bijv. ‘onder de 35’, compact spelen tijdens 
zomeravondcompetitie en een actievere rol voor competitiespelers. We blijven daarnaast 
investeren in de 1e en 2e teams en de combinatie met onze jeugd.  
 
Jeugdcommissie 
Dit jaar weer veel activiteiten en evenementen: Pepernotentoernooi, Nieuwjaarstoernooi, 
Vaderdagtoernooi, uitwisseling met De Hoogkamp.  
Iris de Vaal is dit jaar gestopt bij de jeugdcommissie. Met Tim van Ruller en Laura Oortman is 
het team weer versterkt. 
Helaas gaat Arjen Knulst ons per 1 april verlaten; Arjen heeft veel gedaan voor de jeugd bij 
Beekhuizen. Erg jammer dus.  
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Alle inzet is niet voor niets, er is weer een stijging in het aantal jeugdleden te zien. Daar zijn 
we blij mee! 
 
Windmill cup 
De Windmill cup is voor de 6e keer georganiseerd. Een mooi toernooi die goed invulling geeft 
aan onze kernwaarden. Aanrader voor onze leden om hierbij te komen kijken! Ook in 2017 is 
er weer een Windmill cup met ITF Rolstoeltoernooi, nieuwe partners, Coach congres 2017 en 
natuurlijk met geweldig tennis! 
 
Evenementencommissie 
Ook dit jaar weer heel veel evenementen. Onze evenementen zijn belangrijk; smeerolie voor 
onze vereniging. Een greep uit de evenementen van vorig jaar: Open Dag, 50+ toernooi, Daan 
Open, halloween, padeltoernooi en clubkampioenschappen. Het laatste evenement 
verbinden we elk jaar aan een goed doel; vorig jaar CliniClowns, in 2016 de 
gehandicaptensport en de Esther Vergeer foundation.  
 
Communicatie 
Onze communicatie is top! De waardering voor communicatie is heel erg groot op alle fronten. 
De commissie met Danielle Leeflang aan het roer heeft daar een grote slag in geslagen.  
 
Sponsorcommissie 
Ook een hele belangrijke commissie voor onze vereniging, met vorig jaar een ambitie van 
30.000 en een realisatie van 31.000. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Een indruk van 
al het werk dat is verzet is te zien in het aantal sponsoren dat in beeld is gebracht tijdens de 
presentatie.  
Sponsoractiviteit was een Wijnproeverij en daarna eten bij Watermolen. Dit was een groot 
succes. Voor 2017 nieuwe plannen: Topshelf. Helaas moet de commissie het komend jaar 
doen zonder Rolf Kwakkel; bedankt voor wederom veel inzet de afgelopen tijd! 
 
Commissie Parkbeheer 
Een hele lijst met activiteiten, ook hier is veel werk verricht. Het park ligt er fantastisch bij. 
Padelbaan, bushokjes, tafeltennistafel, nieuwe trap tribune baan 8, verlichting parkeerplaats, 
nieuw hekwerk langs de hockeyclub, en nog veel meer...  
Plannen voor 2017: rolstoelvriendelijker maken van het park, elektrische schuifdeuren, 
toiletten beneden vernieuwen, vervangen van bankjes. En het aanpakken van het terras, in 
fasen. Hier komen we bij de leden op terug; ideeën zijn welkom.  
 
Highlights 2016:  
Esther Vergeer prijs.  
De veiling heeft 11.481 opgebracht. Deze opbrengst werd verdubbeld! Fantastisch resultaat. 
Applaus voor Dorien en Manuela, want die hebben zich hier hard voor gemaakt. De club heeft 
ook 10.000 gekregen.  
 
Padelbaan. 
Vanaf juli is de padelbaan geopend met daarbij een mooie tafeltennistafel. Wij stellen de 
padelbaan open voor leden en niet-leden. Dit was ook een voorwaarde van de gemeente. Er 
wordt al heel veel gebruik van gemaakt. Er bestaat een extra lidmaatschap voor padelleden. 
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Huidige leden kunnen gebruik maken van de padelbaan. We stellen daarbij ook materiaal ter 
beschikking. We gaan nog werken met strippenkaart en losse verhuur. Dit mag niet ten koste 
van de leden gaan. Ook gaan we meedoen met de padelcompetitie.  
 
4. Financiële verslaglegging 2016 
Richard Middeldorp, onze penningmeester, kon er vandaag niet bij zijn. De financiën worden 
in het kort toegelicht. Opbrengsten vanuit de contributies is 195.000. Opbrengsten uit 
sponsoring is toegenomen. Er is een kleine 7000 resultaat. Je kunt niet helemaal de 
vergelijking maken naar de commissies. De jeugdcommissie heeft minder uitgegeven. En er is 
meer uitgegeven aan Wifi, padelbaan en organisatiekosten. De balans ziet er goed uit.  
 
Manon Bieleman, secretaris, leest het verslag voor van de kascommissie. De kascommissie 
heeft geen bijzonderheden geconstateerd. De penningmeester en het bestuur worden 
gedechargeerd door de algemene leden vergadering.  
 
De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun inzet en aanbevelingen. 
Peter Visschers en Luc. Dolfing hebben aangegeven volgend jaar weer in de kascommissie 
zitting te willen nemen.  
 
5. Financiën Stichting en BV 
Marcel van de Riet geeft hier een toelichting op. Stichting Sportpark Beekhuizen betreft vooral 
de opstallen. De controle van de stichting gebeurt door DDJ Accountants.  
Het meest in het oog springend is de omzet, met name door de daling van de halhuur. 
Groundman en verenigingsmanager, extra kosten voor pensioen, is wat hoger ingezet. 
Afschrijving activa WOZ-waarde minder dan 50% en dan hoef je niet meer af te schrijven; dat 
levert voordeel op.  
Onder aan de streep: het verlies wordt nu een flinke plus, wat ook weer goed is voor een 
financiering van de bank. Rentelasten zijn wel hoger, langlopende leningen, omzetting in 
rekening-courant. De stichting gaat vooruit in de financiën. De cashflow laat een positief beeld 
zien.  
Belangrijke actie voor komend jaar is om inkomsten uit de halverhuur te vergroten em 
vervolgactie te geven aan de bezetting van de hal.  
 
Stichting Evenementen 
Daan Open en de Windmill Cup zijn ondergebracht in een Stichting Evenementen en wordt 
eveneens gecontroleerd door DDJ Accountants. 
 
6. Enquête  
Er is een enquête uitgezet onder leden vanaf 13 jaar en ouder. Respons is 17,5% (160 leden). 
In deze enquête zijn vragen opgenomen over de accommodatie, trainingen, de vereniging, 
communicatie en activiteiten & sfeer. De uitkomsten zijn zeer positief.  
Onze leden zijn heel blij met de banen en de accommodatie, ook sfeer en activiteiten worden 
positief beoordeeld, net als de communicatie. Verbeteringen worden gezien in de wc’s, terras, 
de prijzen van de kantine en de belasting van de banen.  
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7. Begroting en vaststellen contributie 2016 
Het ledenaantal is redelijk stabiel zo rond de 1200. De jeugdcommissie heeft vooral ingezet 
op jeugd. Oa proeflessen tijdens de winterstop van hockey en voetbal. We zien een stijging 
van onze jeugdleden.  
 
Contributie/inkomsten zijn redelijk stabiel. Uitgaven zijn ook vergelijkbaar. De 
jeugdcommissie is meer gebaseerd op de werkelijkheid. Bij gelijke contributie is er sprake van 
een klein positief resultaat.  
 
Voorstel is contributie gelijk te houden. Er is geen reden om de contributie te verhogen. De 
ALV gaat akkoord.  
 
9. Bestuurssamenstelling 
Het bestuur wijzigt op een aantal onderdelen.  
Voorstel is Richard Middeldorp de vacature Onroerend Goed te laten vervullen. Zo blijft 
Richard een rol vervullen in het bestuur. Erik Schout heeft aangegeven weer interesse te 
hebben in de functie van penningmeester.  
 
Twee bestuursleden stoppen helaas als bestuurslid. Ze hebben aangegeven dat ze nog steeds 
betrokken willen zijn bij Beekhuizen en zich op andere manieren in te zetten voor de 
vereniging. Beiden hebben een stevige stempel gedrukt op Beekhuizen.  
 
Danielle Leeflang heeft de standaard gezet voor communicatie van Beekhuizen. Danielle zit 
sinds 2013 in bestuur en heeft het mogelijk gemaakt dat commissies op een professionele 
wijze kunnen communiceren richting leden en anderen.  
Ardan Ardelshof is sinds 2014 lid van het bestuur. Hij heeft het TC beleid verder ontwikkeld 
en het beleid voor de komende jaren stevig neergezet. Professionele begeleiding van het 1e 
en 2e team is een van de dingen waar Ardan zich hard voor heeft gemaakt. Beiden hartelijk 
dank voor jullie enorme inzet voor onze vereniging.  
 
10. Rondvraag 
1. Is het een idee om een invalidenparkeerplaats te maken?  
Goede suggestie. De voorzitter stelt ter plekke ‘zijn’ parkeerplaats ter beschikking.  
 
2. Hoe bevalt de samenwerking stichtings- en verenigingsbestuur?  
De samenwerking verloopt goed en kent nu vooral positieve punten.   
 
3. Vanuit de Technische commissie wordt een oproep gedaan: we zoeken nog mensen, kom 
ons team versterken.  
 
Tot slot,  
Op zaterdag 28 januari is het tijd voor de BBHH, de bedankavond voor alle vrijwilligers van 
Beekhuizen. De open dag is gepland op 2 april.  
 
11. Afsluiting 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en aandacht en nodigt iedereen uit 
samen het glas te heffen op weer een heerlijk tennisjaar op ons prachtige park. 
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December 2016/Manon Bieleman 
 
 
 
 
Handtekening voorzitter     Handtekening secretaris 
 

 
 
Diederik van Hövell tot Westerflier    Manon Bieleman 
 
 


