
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen gehouden 
op dinsdagavond 10 mei 2022 

 
Aanwezig: Peter Visschers, Monique Bulthuis, Hester van den Heuvel, Rob Walraven, Ivar van der 
Hulst, Roy Boesveld, Leo Dobben, Monique Donderwinkel, Tineke de Boer-Wolff, Dick Bos, Henny 
Dolfing-Schaafsma, Luc Dolfing, Eva Zeelenberg, Wendy Kooij, Dion Voogd, Rhody Brugge, Anneloes 
Witsenburg, Celina Klappers, Niels Bekker, Kim Brugge-Evers, 
 
Afmeldingen: Harry Beek, Ruud Bruijn, 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, Luc Dolfing, Leo Dobben welkom tijdens deze extra ALV van TV Beekhuizen.  
 
2.  Notulen ALV van 14 december 2020 
Aangezien in de op 19 april 2022 gehouden ledenvergadering het na te melden voorstel aan de orde 
is geweest en op die vergadering het in artikel 17 van de statuten van de Vereniging vereiste quorum 
niet aanwezig of vertegenwoordigd was, zodat omtrent dat voorstel geen rechtsgeldig besluit kon 
worden genomen, kan thans, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen rechtsgeldig worden besloten omtrent het na te melden voorstel. 
 
De voorzitter stelt aan de orde het volgende voorstel: 
- de statuten van de Vereniging te wijzigen conform het door DAAN Notariaat opgestelde 
ontwerp van een akte van statutenwijziging, met als kenmerk dossiernummer 2022.0020.02. 
- het huishoudelijk reglement te wijzigen conform het door DAAN Notariaat opgestelde ontwerp van 
het huishoudelijk reglement, met als kenmerk dossiernummer 2022.0020.02. 
 
Na enige beraadslagingen brengt de voorzitter het voorstel in stemming, waarna de voorzitter 
constateert dat dit met algemene stemmen is aangenomen. 
 
De voorzitter constateert dat het besluit tot statutenwijziging op grond van het bepaalde in artikel 17 
van de statuten van de Vereniging en het besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement de 
goedkeuring behoeft van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). Deze goedkeuring is 
reeds verkregen, waarvan blijkt uit een e-mail van Valentijn de Jongh (KNLTB) d.d. 18 maart 2022. 
 
De voorzitter constateert dat voldaan is aan de in artikel 17 van de statuten van de Vereniging 
gestelde vereisten voor het rechtsgeldig besluiten tot wijziging van de statuten en van het 
huishoudelijk reglement. 
 
3. Rondvraag 

- Er wordt excuses aangeboden voor een opmerking die tijdens de ALV van 19 april 2022 is 
gemaakt aangaande de afwezigheid van de kascommissie.  



- Er wordt excuses aangeboden voor de mogelijk afbrekende wijze waarop tijdens de ALV van 19 april 
2022 vragen zijn gesteld en opmerkingen zijn gemaakt. Het bestuur wordt een compliment gemaakt 
voor hun optreden.  

- Tijdens een volgende wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden overwogen ook verplicht 
een Padelcommissie en een Jeugdcommissie in te stellen (nu is alleen de Technische commissie 
verplicht gesteld).  

 

4. Afsluiting 

Monique bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en nodigt iedereen uit om gezamenlijk het 
glas te heffen aan de bar.  

 
De voorzitter sluit de vergadering. 


