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Agenda ALV

1. Opening en mededelingen bestuur Beekhuizen

2. Notulen ALV 13 december 2015

3. Overzicht jaar 2016

4. Financiële verslaglegging TV Beekhuizen 2016

5. Financiën Stichting 2016

6. Enquête

7. Begroting en vaststellen contributie 2017

8. Samenstelling bestuur

9. Rondvraag

10. Afsluiting



TV BEEKHUIZEN | ALV 2016 |
1. OPENING EN MEDEDELINGEN BESTUUR

• Welkom speciaal aan ereleden

• Presentielijst

• Bericht van verhindering
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• Vaststellen notulen ALV van 13 december 2015

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen 
gehouden op zondag 13 december 2015 

 
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. Bert Gebben, Joop van den 
Akker, Erik Schout, Hans Everaars en Dorien 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 Rob Heijser, Ab van der Put, Fien van 
Run.  
 
2. Notulen ALV van 15 december 2014 
Met dank aan de notulist wordt dit verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Overzicht jaar 2015 
Ook 2015 was een heel mooi jaar voor Beekhuizen. Een lang seizoen, waar wij tot nu toe 
nog steeds buiten kunnen tennissen. Een jaar weer met het mooiste internationale 
jeugdtoernooi de Windmillcup, DAAN Open en een spannende competitie met ondermeer 
de wedstrijd Haarhuis tegen onze eigen Michel, de Si chuan competitie en nog veel meer. 
Alles om inhoud te geven aan onze ambitie.  
 
Technische commissie 
Uitdagende tennismogelijkheden passend bij motieven en ambities, zo luidt de 
doelstelling van de technische commissie. Ook dit jaar is daar weer volop aan gewerkt, 
Een wederom goede bezetting van de competitie met een succesvolle afsluiting. Ook is 
gestart met een aantal nieuwe initiatieven, zoals de pilot action type mentorteamtennis en 
het koppelen van 12 jeugdspelers groen aan spelers van het eerste en tweede team, die 
bijvoorbeeld samen de clubkampioenschappen hebben gespeeld.  
 
Jeugdcommissie 
Arjen Knulst heeft het team van trainers op Beekhuizen dit jaar versterkt. Ook de 
jeugdcommissie is sinds dit jaar weer op volle sterkte. Diverse activiteiten zijn 
ondernomen. Zo gingen jeugdleden, met de bus, naar het ABN AMRO toernooi 
Rotterdam. Ook is het sinds dit jaar mogelijk om onderling met vriendjes van andere 
verenigingen te tennissen.  
 
Ook het whoZ-nextteam was weer actief en heeft onder andere geholpen bij het 
vaderdagtoernooi en de pepernoten estafette. 
 
Windmill cup 
Het mooiste internationaal jeugdtoernooi was ook dit jaar weer een succes, met een 
feestelijke opening en een prachtige finale op baan 8. Dit jaar werd alle inzet beloond 
met een award van Babolat voor beste georganiseerde en meest prestigieuze 
jeugdtoernooi van de wereld. Een groot compliment voor alle vrijwilligers die dit toernooi 
onder leiding van Dorien Everaars mogelijk maken. Wederom zijn veel spelers 
ondergebracht bij gastgezinnen, en is het toernooi mede mogelijk gemaakt door een 	

aandacht in de media, maar ook is dit jaar geïnvesteerd in de inrichting van de hal, wifi en 
stoeltjes.  
 
Evenementencommissie 
Ook DAAN open, clubkampioenschappen en de introductiecommissie vallen onder de 
evenementencommissie. Sinds dit jaar is de evenementencommissie weer op volle 
sterkte. Er was dan ook voor een grote doelgroep binnen de verenging veel te doen. 
Nieuw dit jaar het Halloweentoernooi, wat een groot succes was. Ook weer aandacht voor 
een goed doel bij de clubkampioenschappen, dit jaar Clini Clowns. Zij konden na afloop 
van de veiling een cheque van €3650 euro meenemen.  
 
PR en Communicatie 
Vorig jaar is de nieuwe website gelanceerd. En met groot succes! Er zijn veel positieve 
geluiden en de site wordt veel bezocht, net als de  nieuwsbrief. Dank voor allen die dit 
hebben mogelijk gemaakt.  
 
Sponsorcommissie 
Ook de sponsorcommissie is sinds dit jaar weer op volle sterkte. Een belangrijke 
commissie voor onze vereniging. Deze commissie bestaande uit veel ondernemers zetten 
hun eigen netwerk in ten behoeve van onze vereniging. Dit jaar had de sponsoring een 
waarde van €28.000 (exclusief Windmill en DAAN Open). Ook een aantal nieuwe 
sponsors: Pels sport, Carfix, NAMA. 
 
Commissie Parkbeheer 
Onder leiding van Harry Beek is dit jaar ook weer het nodige gebeurd. Sander is begin dit 
jaar gestart als parkbeheerder in opleiding. Sander, heeft helaas onlangs een andere 
baan gevonden die goed past bij zijn opleiding en ambities. Wij gaan dit jaar op zoek naar 
een nieuwe parkbeheerder. Enkele activiteiten die de commissie heeft gerealiseerd dit 
jaar: nieuwe tribune op baan 2, de entree, vervanging van de brandblussers, rolgordijnen, 
bespanservice Wouter Pels, nieuwe banken… kortom er is weer heel veel gebeurd.   
 
4. Financiële verslaglegging 
De financiën worden in het kort toegelicht. Er is een bescheiden winst van € 1700. In de 
contributies is een lagere opbrengst dan begroot. Een deel van deze opbrengsten zit in 
de pakketten jeugd, wat het daarom lastig maakt te vergelijken. De Windmill cup en DAAN 
Open zijn hier niet in de financiële verslaglegging verwerkt. Deze evenementen zijn 
ondergebracht in Stichting Evenementen Beekhuizen.   
 
Bij afwezigheid van de kascommissie wordt het proces verbaal uitgebracht door de 
kascommissie voorgelezen. De Kascontrolecommissie acht de financiële controle 
vanwege het integreren van besturen van vereniging en Stichting en vanwege andere 
geldstromen in de Stichting Evenementen Beekhuizen zeer belangrijk en adviseert het 
bestuur daar extra blijvend  aandacht aan te schenken. Ook inzicht en vergelijking 
financiën ten opzichte van voorgaande jaren is een aandachtspunt.  
Het volledige en getekende proces verbaal werd ter vergadering uitgereikt aan het 
bestuur.  

De leden van de kascommissie worden bedankt voor hun uitgebreide verslag en 
aanbevelingen. 
Erik Schout heeft aangegeven volgend jaar weer in de kascommissie zitting te willen 
nemen. De voorzitter zal in samenspraak met Erik bekijken wie er mogelijk nog meer kan 
aansluiten.  
 
5. Financiën Stichting 2015 
In het kort wordt een toelichting gegeven op de juridische entiteiten binnen TV 
Beekhuizen. De financiën worden toegelicht door de penningmeester van de Stichting.  
 
De salariskosten nemen iets toe in vergelijking met afgelopen jaar. Dit komt omdat de 
stichting nu voor het komend jaar een nieuwe groundsman moet zoeken. De 
energiekosten gaan omlaag en ook de huisvestingkosten zijn lager. Er is veel bespaard 
door de afsluiting van nieuwe verzekeringen. De leningen lopen terug en daardoor wordt 
ook de rente minder. Kortom, de kosten nemen af. Echter, dit geldt ook voor de 
opbrengsten. De halhuur gaat met € 10.000 naar beneden ten opzichte van het jaar 
ervoor. Onder aan de streep maakt de stichting een verlies; er is wel een positieve 
cashflow. Om de bezetting van de hal te optimaliseren worden diverse activiteiten 
ondernomen. Daarnaast blijven wij reserveren voor onderhoud voor de toekomst. In 2016: 
cv installatie voor hele complex. Er loopt nog een aantal leningen. Daarvoor moeten we 
op zoek naar een andere bank. Het streven is om deze leningen binnen 10 jaar af te 
lossen.  
 
6. Bestuursagenda 2016: speerpunten TVB 
De ambities en doelen van TV Beekhuizen blijven onverminderd van kracht.  
 
Technische commissie 
In 2016 zetten wij verder in op ontwikkeling, zo gaat talentvolle jeugd weer meetrainen 
met de TC trainingen, zetten wij verder in op de ontwikkeling van mentortennis en gaan 
we weer voor een mooie competitie.  
 
Jeugd 
Ook komend jaar worden weer veel activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Het 
jeugdkamp krijgt een wat andere vorm, een weekend in plaats van een hele week. We 
willen meer investeren in schooltennis. Ook organiseren we proeflessen in de 
winterperiode, hiervoor hebben zich al meer dan 60 kinderen gemeld.  
 
Evenementen 
In 2016 continueren we een groot aantal evenementen. Maar er zijn ook plannen voor 
een aantal nieuwe evenementen zoals het midzomernacht toernooi en het 
dauwtraptoernooi samen met de jeugd op 5 mei. Wij zetten in op een aantal grotere 
evenementen voor de recreatieve tennisser en werken daarbij samen met andere 
commissies om zo veel activiteiten binnen onze vereniging te organiseren.  
 
 
 
 

Communicatie 
Op communicatiegebied blijven wij ons ontwikkelen en doorgaan op de ingezette koers. 
Zo willen wij nog meer doen met actueel beeld en willen hierbij ook actief onze leden 
betrekken. Wij zetten in op wekelijks een goede actuele nieuwsbrief en meer helpende 
handen op communicatiegebied. 
 
Sponsorcommissie 
Het afgelopen jaar is een aantal sponsors gestopt, maar is er ook een aantal nieuwe 
sponsors bijgekomen, zoals Putman Keurslager, Wifi4all, DDJ en Watermolen. Daarnaast 
is een aantal sponsorcontacten verlengd, waaronder DAAN, Biljoen en Strijland.  
Het komend jaar worden veel activiteiten ondernomen voor onze sponsors. Zo is er een 
sponsorreis gepland naar Istanbul.  
 
Parkbeheer 
Het onderhoud van de banen, de cv ketel, nieuwe banken van de club van 50, vervanging 
hekwerk, start met het opknappen van enkele toiletten, rolstoelvriendelijk maken van het 
straatwerk, wifi, verlichting en belijning van de parkeerplaatsen, een greep uit de vele 
activiteiten die voor 2016 op  de rol staan.  
 
7. Begroting en vaststellen contributie 2016 
Alle commissies hebben voor hun eigen commissie een begroting gemaakt. Die zijn 
vastgesteld in het bestuur. Resultaat is ruim € 1000.  
De contributie is gebaseerd op 1200 leden. Wat we willen doen is de opzet van de 
begroting zo blijven opzetten, zodat daarmee ook beter zicht ten opzichte van voorgaande 
jaren ontstaat. Transparantie staat hierbij voorop.  
 
Het ledenaantal is de afgelopen jaren gedaald te weten 6% bij Beekhuizen ten opzichte 
van de landelijke daling van 12%. Het einde van het jaar zien wij een lichte stijging. We 
zijn blij met deze stijging en investeren daarbij in de jeugd van onze vereniging. Het is 
belangrijk dat daar van onderaf aanvulling komt.  
 
Het resultaat is betrekkelijk weinig en de wens is meer eigen vermogen op te bouwen. 
Het voorstel is de contributie te verhogen met €5. De afgelopen vier jaar is de contributie 
niet verhoogd. De vergadering gaat akkoord met deze contributieverhoging met ingang 
van 2016.  
 
9. Bestuurssamenstelling 
Bestuurssamenstelling wijzigt komend jaar op één onderdeel. Na 8 jaar heeft Roy 
Boesveld besloten het stokje over te dragen. De voorzitter bedankt Roy voor zijn energie 
en inzet voor Beekhuizen. Binnen het bestuur verantwoordelijk voor vastgoed en heeft 
Roy met name veel inzet gepleegd in de samenwerking op en rond Beekhuizen en de 
ontwikkeling van de visie op de langere termijn.   
 
10. Rondvraag 
Op zaterdag 30 januari is het tijd voor de BBHH, de bedankavond voor alle vrijwilligers 
van Beekhuizen. De open dag is gepland op 3 april.  
 

11. Afsluiting 
Oud voorzitter, Henk-Jan Donderwinkel, bedankt het bestuur voor de inzet van het 
afgelopen jaar. 
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. 
 
 
 
 
December 2015/Manon Bieleman 
 
 
 
 
Handtekening voorzitter     Handtekening secretaris 
 
 
 
 
 
Diederik van Hövell tot Westerflier   Manon Bieleman 
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MENTORTEAMTENNIS 
O.A. TIJDENS OPEN DAG

10 TEAMS ZOMERAVONDCOMPETITIE

24 TEAMS 
NAJAARSCOMPETITIE

LUNCH TIJDENS OPEN DAG

GEZELLIGE COMPETITIEAFSLUITING

GEZAMENLIJK ONTBIJT 
OP ZONDAG

42 TEAMS VOORJAARSCOMPETITIE

Het 1e EN 2e IN TEAMKLEDING 
VAN SPONSOR DAAN

VCL’s: BEDANKT!

MARTIEN NEEMT 
AFSCHEID 
ALS VCL

1e EN 2e TEAM SPELERS 
MET GROENE SPELERS

7 KAMPIOENSTEAMS 
SENIORENCOMPETITIE 2016
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