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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen 
gehouden op zondag 15 december 2019 

 

 
1. Opening en mededelingen bestuur 
Monique Bulthuis 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. Dorien Everaars, Dick Bos en Leo Dobben hebben zich 
afgemeld.  
 
Mededelingen:  De heer Maarten van Zanten is overleden; 
   De familie Spaan stopt per 1 april 2020; 
   Sportakkoord is getekend met de gemeente Rheden; 

De heer Frans Fagel heeft na 50 jaar zijn lidmaatschap opgezegd 
vanwege zijn leeftijd (bijna 91 jaar) 

 
 
2. Notulen ALV van 16 december 2018 
De notulen van de ALV van 16 december 2018 van Tennisvereniging Beekhuizen (“TVB”) 
wordt vastgesteld.  
Vragen naar aanleiding van de notulen: vorig jaar is een vraag gesteld over de kwaliteit van 
het oefenmuurtje.  
 
3. Overzicht jaar 2019 

 De opbouw van de leden is mooi verdeeld over alle leeftijd categorieën. 

 50% van de leden komt uit Velp en Rozendaal. 

 TVB heeft een hele grote groep leden in de categorie 13-17, namelijk 111 leden. 

 Die groep behouden als ze gaan leren/studeren, is de landelijke uitdaging. 

 De instroom is boven het landelijk gemiddelde.  

 De uitstroom is het hoogst in de eerste twee jaren dat iemand lid is. Landelijk is dat het 
eerste jaar het geval. 

 
De verschillende commissies passeren de revue: 
 
Technisch Commissie (“TC”)  onder leiding van Ivar van der Hulst: 

 Er is ook dit jaar weer getracht de balans tussen recreatief en competitie te vinden. Er is 
gekozen om het aantal competitie teams te maximeren om dit te bewerkstelligen. 

 Het was het eerste jaar zonder vaste VCL’s. De competitie begeleiding werd verzorgd 
door de competitie teams (vrijwillige inzet). 

 Nieuw in 2019 was de captainsborrel: een avond waarop de captains ingelicht werden 
over alle veranderingen en verantwoordelijkheden onder het genot van een drankje! 

 2019 was ook het eerste jaar waarin ieder team digitaal en direct en zelf de uitslagen 
diende te verwerken. 

 Besloten is om padel onder te brengen binnen de commissie TC.  
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 Er is een vacature voor de organisatie van de zomeravondcompetitie. Kyra heeft dit vele 
jaren op fantastische wijze ingevuld maar doet in 2020 een stapje terug. Gelukkig blijft 
ze wel verbonden met de TC. 

 
Jeugdcommissie (“JC”) onder leiding van Arjan van den End 

 De JC probeert de jeugd te binden aan TVB door meer te bieden dan alleen tennisles, 
te weten door het organiseren van extra activiteiten. 

 Ledenwerving blijft een speerpunt. Dit doet de JC door bijvoorbeeld met schooltennis 
kinderen kennis te laten maken met tennis, met het opzetten van een jeugdselectie en 
met het promoten van tennis onder de jongste jeugd (racket bij lidmaatschap). 

 Jeugd faciliteiten worden in 2020 enorm verbeterd door de opening van de speeltuin. 
Mini banen voor de jeugd blijven ook een wens! 

 Aan de hand van foto’s wordt getoond wat er allemaal is georganiseerd voor en door 
de jeugd. 

 
Evenementencommissie onder leiding van Karel Kuijpers 

 Doel: evenementen voor alle type senioren om binding met de club te versterken. 

 In 2019 is een aantal nieuwe evenementen georganiseerd en nieuwe thema’s 
uitgeprobeerd, sommige erg succesvol, andere minder. 

 Klassiekers: 50+ indoor, seizoensopening, prepare for competition & 
competitieafsluiting, clubkampioenschappen, wintertoss en indoorcompetitie. 

 Nieuw: doubles for singles, G&T proeverij, Oktoberfest. 

 Aan de hand van foto’s wordt getoond wat er allemaal is georganiseerd. 
 
Introductiecommissie maakt deel uit van de Evenementencommissie 
Clubkampioenschappen maakt deel uit van de Evenementencommissie. Manuela Melis is 10 
jaar lang voorzitter geweest van deze commissie en wordt hartelijk bedankt voor haar inzet.  
 
Sponsorcommissie onder leiding van Harald Nuij 
Het doel van de sponsorcommissie is tweeledig: enerzijds de sponsoren van TV Beekhuizen 
een platform geven om zichzelf kenbaar te maken onder de leden en anderzijds een 
platform bieden om te netwerken.  
 
Buiten het binnenhalen van gelden heeft de sponsorcommissie geregeld dat er ballen met 
het logo van TVB erop zijn aangeschaft, zijn sponsordoeken vervangen, zijn borrels en 
sponsorevenementen georganiseerd. De sponsorcommissie is verder bezig met het maken 
van een video over TVB ter ondersteuning van de sponsorgesprekken.  
 
Vraag van Hans Everaars: vraag je aan nieuwe leden of zij willen sponsoren? Ja, dat kun je 
aankruisen op het aanmeldformulier.  
 
Nieuwe sponsor in 2019: Kapona 
Verlengd/uitgebreid in 2019: MK-JS, DAAN, Tennis Store NL 
Beëindigd/verlaagd in 2019: Veldman Sport 
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Waarde cash sponsoring is van 2015 (€ 30.500) gestegen naar € 36.400 in 2019. Ambitie 
voor 2020 is € 37.000. 
 
Financiële verslaglegging tennisvereniging Beekhuizen: 2018/2019 door Peter Visscher 
Peter heeft de taak als penningmeester overgenomen per februari 2019. Hij is dus op een 
rijdende trein gestapt. Ad-interim penningmeester.  
 

 
 
Onder de streep is een positief resultaat bereikt. € 5.000 meer inkomsten, € 2.000 minder 
kosten, dus eigen vermogen is versterkt. 
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Padel brengt verhuur mee, bijna net zoveel als de opbrengst van de tennisbanen.  
Club van 50 heeft wel betaald, maar dat valt (helaas eind 2019) dus in het volgende 
boekjaar.  
 
Rolf Kwakkel: Is er een vaste afspraak voor de verhuur van de buitenbanen? Antwoord:  
Uitgaven zijn 57% van de begroting. 
 
Moet er niet meer gewerkt worden aan het versterken van het Eigen Vermogen? Antwoord: 
Door de winst van € 4.000,- stijgt het Eigen Vermogen met € 4.000,- af: van ongeveer 
€ 72.000,- naar € 76.000,-. Maar, voor de continuïteit van de vereniging moet het Eigen 
Vermogen inderdaad verder versterkt worden.  
 
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 Dirk 
Cosijnse (nieuw in 2019).  
 
Procesverbaal van de kascommissie 
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Op advies van de Kascommissie wordt de penningmeester gedechargeerd door de ALV.  
 
Begroting 2020 
Als het bestuur rekent met een gelijkblijvend aantal leden dan is een indexatie van 2% voor 
de seniorleden gewenst.  
 
Verder wordt een eenmalige contributieverlaging voor de jeugdleden voorgesteld, dit in 
verband met het volgende. In het verleden is aan een kleine groep jeugdleden subsidie 
gegeven op trainingen. Met de invoering van de lespakketten, enkele jaren geleden, is 
destijds besloten om de subsidiegelden uit te smeren over alle jeugdleden. Per september 
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2019 is besloten te stoppen met de lespakketten, in die zin dat in het vervolg de trainingen 
rechtstreeks door House of Tennis worden gefactureerd en de contributie door de 
vereniging. Met het opsplitsen van deze lespakketten is besloten voor het komende jaar de 
subsidiegelden te verdelen over de jeugdleden door een klein deel van de contributie – 
éénmalig – niet in rekening te brengen. 
 
Het bestuur geeft aan dat het budget voor 2020 slechts grenzen aangeeft, maar dat deze 
bedragen niet volledig hoeven te worden uitgegeven.  
 
De verhoging van de seniorcontributie wordt voorgesteld van € 216 naar € 220 om daarmee 
het eigen vermogen te versterken. Voor gesteld wordt de padelcontributie te verhogen met 
enkel de KNLTB-bijdrage, derhalve van € 126 naar € 145 per jaar; 
 
Besluit: ALV keurt de voorgestelde contributieverhogingen voor Padel en senioren voor en 
de eenmalige verlaging voor de jeugd van € 113 naar € 105 goed.  
 
Parkbeheer 
 
In 2019 zijn de volgende zaken aangepakt/gerealiseerd: 

 Vanuit MJOP bijv. hekwerk / schilderwerk /noodverlichting / nieuwe ketels hal enz. 

 Uitzicht van terras vergroot door opslag loods en trainersopslag te verplaatsen. 

 CV leidingen laten isoleren in de tennishal. 

 De groudsman Erik Jonkers heeft dit jaar weer de banen en het park optimaal 
onderhouden samen met Gidding buitenzorg en Guus Spaan en Paul Wiegerink. 

 De ledverlichting van baan 9/10/11/12 is voor revisie terug naar de fabriek geweest. 

 Voorbereiding van diverse projecten 2020. 

 Nieuw energiecontract 2020/2021. 
 
Voor 2020 staat het volgende op de agenda om aangepakt te worden: 

 Opening van twee speelplekken. 

 Voorbereiding en uitvoering energiebesparing. 

 Onderhoud vanuit MJOP. 

 De verlichting van 10 gravelbanen wordt vervangen door ledverlichting. 

 Dak tennishal wordt in fasen vernieuwd.  

 Positieve opbrengst hal ca. 15K per jaar. Er zal in de hal geïnvesteerd moeten worden 
en dit wordt ook gezien als toegevoegde waarde voor TVB als geheel.  

 
Alwin van Engelenburg: Wat wordt er gedaan aan het vergroten van de bezetting van de hal? 
Reactie: er komt een digitaal afhangbord en er wordt een team opgezet om te kijken hoe de 
bezetting vergroot kan worden. 
 
Hans Everaars: Worden de eigen spullen gebruikt voor het aanleggen van de banen? Jazeker, 
TennisTotaal doet een boel werk, maar Erik doet ook veel zelf.  
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Luc Dolfing: is er voldoende expertise bij het bestuur om die erfpacht-onderhandelingen te 
voeren? Antwoord: als blijkt dat er onvoldoende expertise aanwezig is, zal deze binnen (dan 
wel buiten) de vereniging gezocht worden.  
 
Luc Dolfing: liggen de jaarverslagen ter inzage? Antwoord: neen deze liggen niet ter inzage 
maar het is geen probleem daar eens doorheen te lopen.  
Rolf Kwakkel: wordt er een nieuwe lening aangegaan of is het een herfinanciering? Antwoord: 
er zijn onderhandelingen gaande over het afsluiten van een nieuwe lening. 
 
Financiën van de stichting 

 
Ter toelichting hierop: 

 Er is een pensioen naheffing 2019 gekomen i.p.v. 2018 (deels) zoals was verwacht.  

 Investeringen in speeltuin voor 2019 en 2020, ketel, aanbouw hok groundsman. 

 Hekwerk deels vervangen voor nieuw. Dit wordt in 2020 verder opgepakt.  

 Verdere aflossing op RC bij Deutsche Bank voorzien, in seizoen 2018-2019 is 30K 
afgelost. 

 Gesprekken met de Rabobank over een nieuwe lening zijn hervat. Door MVGM is een 
taxatie MVGM opgemaakt voor huurwaarde/exploitatie waarde ter onderbouwing 
lening aanvraag 300-400K. 

 Gemeente is aan zet inzake erfpacht verlenging per 2024. Samen met Rabobank wordt 
gesprek opnieuw aangegaan. 

 Jaarrekening 2017-2018 is gecontroleerd door DDJ Accountants en akkoord bevonden. 
Medio december-januari volgt controle 2018-2019 door DDJ. 

 
 
Verdere ontwikkelingen 
 

 Per 1 april 2020 zal Spaan na 25 jaar stoppen met de exploitatie van de horeca.  

 Er wordt gezocht naar een nieuwe uitbater. 
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 Plan is om eerst een periode proef te draaien in de vorm van een dienstverband. 

 De werving is gestart en de eerste kandidaten hebben zich gemeld. 

 Het bestuur wordt hierin bijgestaan door een horecaspecialist.  

 Wensen die het bestuur kent vanuit de vereniging worden vanzelfsprekend 
meegenomen in de selectie. 

 
Bestuurssamenstelling 
 
Erik Schout neemt officieel afscheid.  
 
Erik Schout heeft eerder in 2019 zijn rol als Penningmeester al neergelegd en is opgevolgd 
door Peter Visschers. Volgens het reglement dient Hester af te treden. Zij stelt zichzelf 
herkiesbaar. 
 
Erik Schout treedt af als secretaris van de Stichting. Die rol wordt niet opnieuw ingevuld. 
 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde benoemingen van Peter Visschers als 
penningmeester en Hester van den Heuvel als secretaris.  
 
Mededelingen door Monique Bulthuis 
Op zaterdag 20 januari is de BBHH, de bedankavond voor alle vrijwilligers van Beekhuizen. De 
open dag is gepland op zondag 29 maart 2019.  
 
Rondvraag: 
Kan het speelschema van eerste en tweede team niet beter worden kenbaar gemaakt, 
bijvoorbeeld in het clubhuis? lichtkrant? Of anderszins. Antwoord: Goed punt, hierover zal het 
bestuur nadenken.  
Kunnen de witte strepen op de parkeerplaats opnieuw geverfd worden? Antwoord: We zullen 
dit verzoek voorleggen aan de gemeente Rheden. 
 
Afsluiting door Monique Bulthuis  
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. 
 
 
15 december 2019 
 
 
Handtekening voorzitter     Handtekening secretaris 
 
 
 
 
Monique Bulthuis      Hester van den Heuvel 


