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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen 
gehouden op zondag 10 december 2017 
 

 
 
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, Harald Nuij, Remco van den Heuvel, Maurice Gerards, Leo Dobben, de heer 
en mevrouw Fagel, Henk Jan Donderwinkel, Jacqueline Zaal, Kees Oostrom en de heer en 
mevrouw Dolfing hebben zich afgemeld. In verband met de slechte weersomstandigheden 
(sneeuw en gladheid) is de opkomst op de ALV gering. Besloten wordt om de ALV door te 
laten gaan maar om op 21 januari 2018, voorafgaande aan de BBHH, een extra bijeenkomst 
te organiseren om al die leden die er bij de ALV niet bij konden zijn vanwege de slechte 
weersomstandigheden, alsnog te informeren over het gevoerde (financiële) beleid en de 
plannen voor 2018 en om hen de mogelijkheid te geven om vragen te stellen. 
 
Een minuut stilte wordt gehouden voor (oud) leden en vrijwilligers van Beekhuizen die ons in 
het afgelopen jaar zijn ontvallen, te weten Alex Koning, Antoon Melis, Henk de Vaal, Nico 
van Maanen en oud lid Bonne Wisman.  
 
2. Notulen ALV van 11 december 2016 
Met dank aan de notulist wordt dit verslag ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Overzicht jaar 2017 
2017 was een heel mooi jaar voor Beekhuizen: 
We kunnen spelen op goeie banen en op een prachtig park, dat er fantastisch bijligt. We 
hebben een zeer geslaagd BBHH gehad met de uitreiking van de Wim Boelhouwer beker aan 
Marianne Spaan. De open dag, met heerlijk weer, een lunch voor de competitiespelers, het 
voorstellen van het eerste en tweede team en een clinic van Jacco Elting, was druk bezocht. 
Het was ook het eerste volledige jaar met padelbaan. Deze wordt intensief gebruikt door 
tennissende leden, maar ook door zo’n 20 nieuwe padelleden. 
Ons eerste en tweede team hebben gestreden voor wat ze waard zijn. Beide teams zijn in de 
eerste klasse gebleven. Er is een enorme animo om competitie te spelen met teams op de 
dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En ook nog ‘s in het voor- en in het najaar.  
Met de Windmill Cup hebben we weer een fantastisch internationaal jeugdtoernooi gehad.  
Volgend jaar te bewonderen in Oosterbeek. We kijken ook terug op een zeer geslaagd DAAN 
Open. Het meest prestigieuze open toernooi van de regio.  
En er waren ook weer vele leuke evenementen voor verschillende doelgroepen. Denk aan 
50+ toernooi, het Vaderdagtoernooi en Halloweentoernooi. Maar ook Si Chuan, Golfen met 
Beekhuizen en de Clubkampioenschappen met dit jaar speciaal aandacht voor het 65 jarig 
bestaan van TV Beekhuizen. 
We hebben een jeugdcommissie die alle jeugdleden, van jong tot oud probeert erbij te 
betrekken, zoals met een gaaf tenniskamp, mentortennis met spelers van het eerste en 
tweede team of het Pepernotentoernooi. Samen met Marlies Eeuwes, drijvende kracht van 
het jeugdtennis in het algemeen en schooltennis in het bijzonder, wordt de jeugd van Velp 
en Rozendaal enthousiast gemaakt voor tennis bij Beekhuizen.  
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Beekhuizen heeft ook de mooiste website en nieuwsbrief van heel tennissend Nederland. 
We hebben een hele actieve introductiecommissie die nieuwe leden zich meteen thuis laten 
voelen, met toss en kennismakingslessen en ook de sponsorcommissie heeft flink aan de 
weg getimmerd, met steeds meer nieuwe sponsors.  
 
Beekhuizen is ook in 2017 een bloeiende vereniging met een goeie sfeer en positieve vibe en 
groeiend aantal leden. Daar zijn we bijzonder blij mee en ook trots op! Met dank aan heel 
veel inzet van heel veel mensen, VCL’s tot commissies, van bestuur tot groundsman, van 
BijSpaan, de trainers van House of Tennis en verenigingsmanager. 
 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie is weer goed op sterkte. Gelukkig maar. De JC is met veel energie aan de 
slag geweest om de jeugd te begeleiden, met leuke activiteiten organiseren, om onze jeugd 
met veel plezier te laten tennissen bij Beekhuizen, ze zich daar thuis te laten voelen, en 
vriendschappen sluiten.  
Er gebeurt ontzettend veel, en daarbij zijn we uitzonderlijk blij met de komst van Marlies 
Eeuwes die met nieuw elan en samen met de JC zich inzet voor de jeugd, zich laat zien op de 
scholen van Velp en Rozendaal, kinderen enthousiast maakt en ook nog ‘s belangrijk 
organisatietalent laat zien. 
 
Technische commissie 
De Technische Commissie heeft zich, naast Laura van Wijngaarden, Kyra Jurriens en Ardan 
Aldershof, versterkt met Ivar van der Hulst (voorzitter), Martijn Schout, Anneloes 
Witsenburg en Yvonne Willemsen. Ivar van der Hulst is ook toegetreden tot het bestuur. 
Er wordt door meer dan 200 (senior) leden competitie gespeeld op dinsdagochtend, 
woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En dan ook nog in voor- en najaar. Competitie vormt 
een belangrijke manier van verbinden met de vereniging. Het was wederom een geslaagd 
jaar met enkele kampioensteams, een mooie competitieafsluiting en mentortennis. Ook 
speciale dank aan de VCL’s die zich weer vele dagen hebben ingezet.  
Zoveel teams is leuk, maar we moeten tegelijkertijd goed in de gaten houden dat er een 
balans blijft in toernooitjes, toss, competitie, les en natuurlijk vrij spelen. Daar heeft het 
bestuur heldere richtlijnen over afgesproken, te vinden op de website 
 
Evenementencommissie 
De evenementencommissie is ook zo’n ontzettend belangrijke commissie die zo heel veel 
betekent voor de verbinding met de club, voor het plezier hebben met elkaar. Een greep uit 
de evenementen die er zoal zijn georganiseerd in 2017: Open Dag, 50+ toernooi, Daan Open, 
halloween, tafeltennis- en padeltoernooi en clubkampioenschappen. Ook de 
introductiecommissie, onderdeel van de evenementencommissie, verbindt nieuwe leden 
met Beekhuizen en zorgt ervoor dat nieuwe leden zich snel thuis voelen. 
 
Windmill cup 
De Windmill Cup was weer een prachtig evenement met deelnemers uit alle continenten 
Heel veel vrijwilligers, in de organisatie, als chauffeur of gastgezin. Verbinding ten top! 
We hebben prachtige wedstrijden gezien, met als hoogtepunt de finales op baan 8 met volle 
tribunes en strijd op de baan. Maar ook uniek was het ITF rolstoeltennistoernooi, waarvoor 
ook de nodige aanpassingen op het park zijn gedaan. Al met al prachtig evenement, wat 
Beekhuizen de afgelopen 10 jaar mede op de kaart heeft gezet. 
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De Windmill Cup was dit jaar echter voor het laatst op Beekhuizen en gaat volgend jaar naar 
OTV in Oosterbeek. Nadat Dorien Everaars heeft aangegeven als drijvende kracht en 
toernooidirecteur te stoppen, hebben we als bestuur er uiteindelijk voor gekozen om niet 
door te gaan. Aan een dergelijk groot evenement zit ook een houdbaarheidsdatum. Je praat 
over een financieel en organisatorisch zeer groot evenement, wat je niet zomaar even kunt 
organiseren. De Windmill Cup is in 7 jaar uitgegroeid tot een fantastisch evenement. En juist 
dit hoogtepunt vonden we een goed moment om te stopen. Wellicht gaan er ook weer 
nieuwe mogelijkheden en kansen komen op Beekhuizen. We zijn blij dat OTV de Windmill 
Cup heeft willen omarmen en wensen hen net zoveel succes en plezier toe. 
 
DAAN Open 
In de laatste week van juni hadden we ook ons Open Toernooi, het DAAN Open.  
Een zeer geslaagd toernooi met ruim 400 deelnemers en partijen. Een gezellige sfeer, goed 
tennis en een mooie uitstraling in de regio. De finaledag was top. Mooi weer, goede 
wedstrijden en een hele mooie hoofdsponsor die weer voor drie jaar heeft bijgetekend.  
En daar zijn we erg blij mee. Want een sponsor van dit kaliber geeft continuïteit en past ook 
helemaal bij de ambities die we voor volgend jaar hebben met het DAAN Open.  Dan gaan 
we het toernooi uitbreiden met een zogenaamde Nationaal Ranglijst Toernooi**. Vroeger 
hadden we het Satelite toernooi en dit is vergelijkbaar. Spelers uit de top 30 van Nederland 
doen hieraan mee. Onze ambitie gaat mogelijk nog verder, maar we gaan dit jaar ervaring 
opdoen. De commissie, een mooie mixed van jong en oud, bestaat uit bekende gezichten die 
ook vorig jaar al in DAAN Open commissie zaten en nieuwe mensen. En die nieuwe leden 
brengen weer hun ervaring van de Windmill Cup mee. Een hele leuke en enthousiaste groep 
die er erg veel zin in heeft. 
 
Sponsorcommissie 
Het overzicht van alle sponsors van Beekhuizen laat zien dat dat er indrukwekkend veel zijn. 
Stuk voor stuk mooie namen die passen bij Beekhuizen. En het zijn ook duurzame relaties. 
In 2017 zijn met 4 nieuwe sponsors meerjarige overeenkomsten gesloten: I Designwood – 
Kranenburg – Instaan – en Tennis Store NL. Beëindigd zijn Medinova en Easyway. 
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd om de verbinding te maken met de 
sponsors en ook een onderling netwerk op te zetten. En dat gaat steeds beter, de 
activiteiten worden steeds beter bezocht en je ziet dat er dan ook meer een band wordt 
opgebouwd. 
De sponsorcommissie bestaat uit: Harald Nuij, Remco van den Heuvel, Johan Seelen en 
nieuw lid van de commissie Berend Haveman. Vier ondernemers die allen hun netwerk 
willen inzetten om de sponsoring op Beekhuizen naar een nog hoger plan te brengen. 
De sponsoring had in 2017 een waarde van zo’n 37.500,- euro  cash (tegenover 31.250 in 
2016). Dit is bedrag is excl. sponsoring van het DAAN Open en Windmill Cup. 
 
Commissie Parkbeheer 
Ook het afgelopen jaar lag het park er weer fantastisch bij. Met top banen, toch de basis 
voor onze vereniging, en steeds weer nieuwe verbeteringen. Een kleine opsomming: 
voorjaarsbeurt gravelbanen, nieuwe verlichting met bewegingsmelders in kleedkamers en 
toiletten, rolstoelvriendelijk park (drempels, automatische (schuif)deuren, douches, etc.), 
twee invalide parkeerplaatsen, toiletten boven opgeknapt, toiletten beneden vernieuwd, CV 
plus boiler voor kantine en kleedkamers vervangen in combinatie met zonnepanelen warm 
water, een aantal bankjes vervangen door gerecycled kunststof en veel elektra vervangen 
waardoor het voldoet aan de NEN 3140 keuring. 
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We zijn erg blij met onze nieuwe groundsman Erik Jonkers. Hij is iemand met twee 
rechterhanden. Zo heeft hij bijvoorbeeld de wc’s beneden helemaal vernieuwd. Maar hij is 
ook erg prettig in de omgang en communicatie. En da’s lang niet altijd makkelijk hier op 
Beekhuizen… De commissie parkbeheer met Harry Beek, Peter Rabou, Marcel van de Riet, 
Guus Spaan, Mauri Wolff en Erik Jonkers heeft weer fantastisch werk geleverd. En ook 
hebben verschillende vrijwilligers, bijvoorbeeld met de voorjaarsbeurt, hun handen uit de 
mouwen gestoken. En dat het park er altijd gesnoeid en opgeruimd bij ligt komt ook door de 
vaste groep van enthousiaste medewerkers van Gidding Buiten Zorg.  
Al deze mensen zorgen ervoor dat wij allemaal kunnen tennissen op het mooiste park van 
Nederland! En ook volgend jaar staan weer de nodige verbeteringen op de planning. Een 
belangrijke en lang gekoesterde wens is het vernieuwen van het terras. 
Hiervoor is het afgelopen jaar een uitvoerig traject gevolgd om van ontwerp tot keuze van 
uitvoering te komen. Er is begonnen met een zogenaamd programma van eisen: het moet 
veilig zijn, toegankelijk voor mensen die moeilijk ter been zijn of in rolstoel zitten, maar ook 
voor meerdere doelgroepen en evenementen te gebruiken en ook belangrijk: het moet 
bijdragen aan sfeer en gezelligheid. Het ontwerp hebben de leden met de inloopavond in juli 
kunnen aanschouwen met uitleg van Aline van de Velde. Aline en Gerard Henkes hebben als 
deskundigen ondersteuning verleend. Er zijn drie bedrijven gevraagd om een offerte uit te 
brengen en uiteindelijk is Kapona uitgekozen om uit te voeren. Voor de open dag, op 2 april 
2018, moet het terras klaar zijn. 
 
Conclusies en vervolg enquête 
Vorig jaar heeft het bestuur de resultaten van de enquête aan de ALV gepresenteerd. Over 
het algemeen een zeer positieve feedback. Er was ook een drietal verbeterpunten waar het 
bestuur ook mee aan de slag is gegaan:  
1. Verbeteren van wc’s en terras: De wc’s zijn boven mooi opgeknapt en beneden geheel 
vernieuwd en ook de douche ruimtes zien er goed uit. De vraag naar verbetering van het 
terras is opgepakt. In het voorjaar wordt er een nieuw terras opgeleverd. 
2. Betere prijs - kwaliteit verhouding van de horeca: T.a.v. prijs – kwaliteit geeft de voorzitter 
aan de leden mee, dat wanneer een lid iets vindt van bijvoorbeeld de prijzen, of een 
suggestie ter verbetering heeft, dat hij of zij dit dan ook vooral rechtstreeks naar Hans en 
Marianne moet ventileren. Dat helpt en is ook voor hen waardevolle informatie.  We 
proberen verder samen met Hans en Marianne steeds weer tot vernieuwing en verbetering 
te komen. Er is meer variatie, ook gezonder en zo vind je op de kaart nu ook bijvoorbeeld 
een goede biefstuk van sponsor Putman. We hebben ook samen met Hans en Marianne het 
beleid Gezonde Kantine omarmd met de ambitie om in 2018 voor zilver te gaan. 
3. Balans in alle activiteiten: daar zijn we ons als bestuur en commissies zeer bewust van. We 
hebben er regelmatig gesprekken over en ook onlangs weer heldere richtlijnen over 
afgesproken. Bijvoorbeeld het aantal banen wat minimaal beschikbaar moet zijn voor vrij 
spelen, maximum aan het aantal competitie teams etc. Deze richtlijnen zijn te vinden op de 
website. Dit is overigens soms best lastig. Er zijn verschillende belangen en verschillende 
doelgroepen, die je het allemaal naar de zin wil maken. 
 
 
4. Financiële verslaglegging 2016 
De financiële verslaglegging is twee weken voorafgaande aan de ALV op de website 
geplaatst. Erik Schout licht als penningmeester van de vereniging de cijfers toe. We hebben 
een positief resultaat gerealiseerd van ruim 8.000 euro. Ten opzichte van de begroting zagen 
we een hogere uitgave aan lessen, maar tegelijker tijd eenzelfde hogere bijdrage van de 
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deelnemers. Daarnaast is het aantal competitieteams sterk uitgebreid en zijn er meer dagen 
en avonden dat er competitie wordt gespeeld. Ook dit brengt wat hogere kosten met zich 
mee. Daar staan extra inkomsten uit sponsoring en diverse incidentele inkomsten tegen 
over. Het grote aantal evenementen, die door de gelijk genaamde commissie wordt 
georganiseerd, draait nagenoeg budgetneutraal en wat ook positief nieuws is dat ons 
ledental licht is gestegen. Kortom de vereniging is financieel gezond. 
Erik heeft met de leden van de kascommissie de winst en verliesrekening en de balans 
voorafgaande aan de ALV besproken. De kascommissie bestond uit Luc Dolfing en Peter 
Visschers. De kascommissie heeft geen bijzonderheden geconstateerd. De penningmeester 
en het bestuur worden gedechargeerd door de algemene leden vergadering. De 
kascommissie bestaat volgend jaar uit: Luc. Dolfing, Peter Visscher en Richard Middeldorp. 
 
 
5. Financiën BV en Stichting Tennispark Beekhuizen 
Marcel van de Riet (penningmeester Stichting) geeft een toelichting op de cijfers van BV en 
Stichting Tennispark Beekhuizen. Dit betreft vooral de opstallen. De controle van de 
jaarcijfers van BV en Stichting Tennispark Beekhuizen wordt door DDJ Accountants 
uitgevoerd. DDJ is tevens sponsor van de vereniging.  
Het resultaat is licht negatief. De inkomsten zijn groter dan gebudgetteerd, wat met name 
komt door een paar eenmalige opbrengsten, zoals de bijdrage voor het internet van de 
camping die is ontvangen, subsidie van de gemeente voor Padel en de subsidie van NH1816. 
Met name de kosten van de afschrijving op de activa zijn substantieel hoger dan begroot.  
Verder geeft Marcel aan dat er grote verbeteringen in 2017 zijn uitgevoerd: o.a. de cv 
installatie is vernieuwd, de toiletten zijn aangepakt, de toegankelijkheid van het park is 
verbeterd (elektrische deuren, douches) en de elektriciteit is grotendeels vernieuwd. 
Ook hebben we als bestuur vastgesteld dat de reservering in het kader van het MJOP (het 
Meer Jaren Onderhoud Plan) naar meer reëel benodigde dotaties moet worden bijgesteld, 
om te zorgen dat de continuïteit van Beekhuizen wordt gewaarborgd. Daarom is een 
verhoging van de bijdrage (pacht) vanuit TV Beekhuizen met 25K per jaar overeengekomen, 
om de grote uitgaven die in het kader van het MJOP nodig zijn ook de komende jaren uit te 
kunnen voeren. De leningen zijn bij de Deutsche Bank omgezet in een rekening courant. Er 
lopen gesprekken met de Rabobank om tot nieuwe financieringsafspraken te komen.  
 
Stichting Evenementen 
Daan Open en de Windmill Cup zijn ondergebracht in een Stichting Evenementen en wordt 
eveneens gecontroleerd door DDJ Accountants. De cijfers zijn nog niet helemaal afgerond, 
maar er lijkt een positief resultaat uit te komen, hetgeen ook de mogelijkheid geeft om met 
het DAAN Open een twee sterren NRT toernooi te organiseren. 
 
 
6. Begroting en vaststellen contributie 2018 
Het ledenaantal is licht stijgend (+2,5%) en ligt rond de 1240. Dit is positief zeker als je dit 
afzet ten opzichte van de landelijke trend van -3%. We hebben daarnaast op dit moment 
zo’n 20 padelleden. De vereniging is financieel gezond. Het bestuur stelt evenwel voor om 
de contributie voor 2018 met 5% te verhogen. Dat is gelijk aan een verhoging van €10,- voor 
de senioren en €5,- voor de junioren en studenten. Daarbij heeft het bestuur prudent 
begroot, is uitgangspunt een sluitende begroting en willen we niet interen op eigen 
vermogen. In de begroting van 2018 is een verhoging van de pacht opgenomen, die 
noodzakelijk is om het MJOP uit te voeren, zoals dat ook al bij de begroting van de Stichting 
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