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Verslag van de Algemene Ledenvergadering TV Nieuwe Sloot gehouden op zaterdag 12 december 
2015, aanvang 15.30 uur. 
Aanwezige bestuursleden: Jaap Snaterse   - voorzitter 
    Ton Jungschlager  - penningmeester 
    Hans Kluft   - secretaris 
    Iris van Willigen  - vz. Jeugdcommissie 
     
 
Aantal aanwezige leden: 30 

   

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom. Hij is blij dat 

er zoveel leden aanwezig zijn. Ondanks dat wordt geconstateerd dat het benodigde 

quorum voor het kunnen nemen van rechtsgeldige besluiten niet aanwezig is. De 

vergadering wordt daarom gesloten en er wordt direct een tweede vergadering 

geopend. Hierin kunnen wel besluiten genomen worden die rechtsgeldig zijn. 

Zoals eerder aangekondigd zal voor het formeel vaststellen van de nieuwe statuten 

van de vereniging een tweede ALV worden gehouden op woensdag 16 december, 

aanvang 20.00 uur eveneens in het tenniscentrum. Inhoudelijke behandeling van de 

nieuwe statuten kan vanmiddag plaatsvinden. 

 
2. Ingekomen stukken.  

Er is bericht van verhindering ontvangen van:  

John Bosboom, Renate Drubbel, Familie Gebel, Wim en Ida Overgaag, Hans Poot, Wil 

Korompis, Joop de Vries, Jaap Vermeer, Willem de Bruin, Jeanette Jungschlager, Karin 

Teljeur, Henk Klein en Godard Kloos. 

Daarnaast zijn er twee brieven binnengekomen van een aantal leden die betrekking 

hebben op de perikelen die zijn ontstaan bij het baangebruik op de 

woensdagochtenden. Voorgesteld die brieven te behandelen onder punt 11 van de 

Agenda “Bestuur 2016”. 

 

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 13 december 2014.  

Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden daarom ongewijzigd 

vastgesteld.  

 
4.  Jaaroverzicht 2015 door de voorzitter.  

De voorzitter geeft een globaal overzicht van de activiteiten op bestuursniveau over 

het afgelopen seizoen. Naast tien officiële bestuursvergaderingen vonden er ook 

regelmatig overleggen plaats met vertegenwoordigers van het Centrum en 

tennisschool Touch. Daarnaast neemt de voorzitter van TVNS deel aan het overleg 

met de bestuurders van de Stichting Alphense Tennisparken.  

 

Om extra (jeugd)leden te trekken is een folder gemaakt en via een lokale krant 

verspreid in Alphen vooral aan de Lage Zijde. Er zijn ruim 18.000 folders verspreid 

met onder andere een uitnodiging voor de open dag. De jeugd is benaderd via het 

project “Sport in de Wijk” en via de combinatiefunctionaris van Sportspectrum. Het 

levert wel wat nieuwe leden op maar niet spectaculair. Toch is het bestuur van 
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mening dat het zinvol is om deze actie volgend seizoen nog een keer te herhalen. Dat 

geldt voor zowel de open dag als de uitnodigingen voor jeugd van diverse scholen uit 

de ons omringende wijken. 

 

Op 28 maart 2015 werd TVNS bij het jaarlijkse Alphense Sportgala uitgeroepen tot 

Sportvereniging van het jaar 2014. Het meehelpen bij de organisatie van de WK-

rolstoeltennis gaf hierbij de doorslag.  

Op 4 juli werd in samen werking met het Centrum en de Esther Vergeer foundation 

een instuif rolstoeltennis georganiseerd. Er trainen op dit moment 4 kinderen in ons 

centrum. 

 

Het Open toernooi werd gehouden van 27 juli t/m 2 augustus. Overdag 50+ en in de 

weekenden en avonden de “Open”. Helaas moesten we een aantal keer naar binnen 

verhuizen in verband met de vele regen die viel. Er is een nieuwe hoofdsponsor voor 

het toernooi gevonden. Dat is: Beko Technologies  

 

De clubkampioenschappen werden dit jaar voor het eerst georganiseerd door 

commissie met een nieuwe bezetting. (Manon Eagles, Remi Coolen, Robin van Dalen, 

Willy Spanjer en Isabelle Poldervaart). De organisatie is prima uitgevoerd. 

 

Op 31 oktober organiseerde het bestuur een middagje voor de vrijwilligers. Dat 

waren er 44 dit jaar. Speciale aandacht werd besteed aan Renate Drubbel die ons 

begin komend jaar gaat verlaten en zal verhuizen naar Noorwegen.  

 

De Sportontmoeting 2015 werd door Gilles Schouls georganiseerd. Gilles heeft zich 

bereid verklaard de deelname van de tennisvereniging het komende jaar ook weer te 

organiseren. 

Technische Commissie. 

Aan de Voorjaarscompetitie hebben dit jaar 44 teams deelgenomen, waaronder 2 

jeugdteams. Het aantal competitie spelende leden loopt iets terug. Voor komend jaar 

hebben zich 40 teams ingeschreven.  

KNLTB stimuleert het competitiespelen. Zij hebben als doel gesteld om ¾ van haar 

leden hiertoe te bewegen. Nu is dat ¼. Achterliggende gedachte kan ook zijn dat 

competitiespelers, in het algemeen, aangesloten blijven bij de KNLTB. Niet veel 

verloop hierbij.  

Jeugd commissie 

Het Openingstoernooi “Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is groen”, kon door het 

slechte weer helaas niet doorgaan. Op 26 april werd dit ingehaald, maar ook toen 

moesten we weer door het door het slechte weer naar binnen gaan. Er was volop 

deelname en zeker niet minder geslaagd. 
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In juni waren er, wederom gezamenlijk met de senioren, de Clubkampioenschappen 

voor de jeugd. Het samen laten vallen van beide toernooien bevalt goed. We willen 

dat ook in de toekomst voortzetten.   

Het seizoen werd afgesloten met het Adoptietoernooi. 

In het kader van het nieuwe Kidstennis is een zestal zondagochtenden gespeeld door 

de jeugd. Ook was er weer rackettrek, ook wel bekend als rommelpot. 

Het aantal inschrijvingen voor de activiteiten is licht stijgende. Opvallend is dat er 

veel nieuwe leden meedoen. Dit geeft hoop voor de komende jaren. De regels van 

Tenniskids zijn inmiddels helemaal geïntegreerd in de activiteiten van de 

Jeugdcommissie. Het invoeringsproces is meegevallen en het bevalt goed. 

De huidige leden van de jeugdcommissie zullen hun taken neerleggen. Er wordt 

gewerkt aan een oplossing. Enkele leden van de Jeugdcommissie willen nog wel hand 

en spandiensten blijven verrichten. 

Activiteiten commissie 

 

Het op 29 maart geplande Openingstoernooi kon niet doorgaan als gevolg van de 

vele regen die dag. Op 26 april is alsnog een verlaat openingstoernooi georganiseerd. 

Van 50 tinten groen ging het naar 50 tinten oranje met een vleugje groen.  

Op 26 juni werd het 18 plus en 35 min evenement gehouden. Dit toernooi blijkt in 

een behoefte te voldoende. Er waren genoeg enthousiaste deelnemers/sters. 

De steeds beter bezette Lady’s day werd gehouden op 30 augustus.  

Ook de Mens day mocht zich verheugen met meer deelnemers dan vorige edities. Op 

20 september regelde Jack Ramakers en Jep Hartingsveld het mannentoernooi. 

Het slottoernooi werd voor het eerst op een zaterdagavond gehouden. De 17e 

oktober leek wel een zwoele zomeravond. Prima tennis weer.  

Rommelpot: naast de donderdagavonden, door Renate Drubbel en vrijdagochtend, 

door Wil Korompis en Charles Lijtsman,  kwamen daar de maandagmiddag (13:00 – 

15:00 uur) en woensdagmorgen (10:00 – 12:00 uur) bij door Martien de Graaf en 

Jacques Visser.  

 

5. Financieel jaaroverzicht 2015. 

De penningmeester licht de cijfers toe. Het afgelopen seizoen kon worden afgesloten 

met een licht positief saldo van € 480,--. Hier en daar zijn wat extra uitgaven gedaan 

als gevolg van onder andere het slechte weer bij toernooien. Daardoor moesten er 

binnenbanen worden gehuurd. Ook zijn er extra trainingen verzorgd voor 

jeugdleden. Voor de clubkampioenschappen zijn weer inschrijfgelden gevraagd 

waartegenover prijzen voor een loterij beschikbaar werden gesteld. De 

Sponsorstichting heeft, zoals gebruikelijk, het tekort van de Open 
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Clubkampioenschappen afgedekt met een bedrag van € 2.710,--. De uitgaven van de 

activiteitencommissie zijn lager uitgevallen om dat het openingstoernooi in het water 

is gevallen.  

Al met al een bevredigend financieel resultaat. 

 

Ook worden de balansposten toegelicht door de penningmeester. De voorziening 

voor evenementen zal worden aangehouden voor de mogelijke viering van ons 35-

jarig bestaan. 

 

Er zijn geen vragen over de jaarrekening 2014/2015. 

 

6. Verslag kascommissie 2015 

Johan Kemker en Jaap Vermeer hebben de administratie over 2015 gecontroleerd. 

Johan geeft aan dat het een lange avond is geworden waarin hij weer veel geleerd 

heeft. Zij troffen een administratie aan die goed op orde was. Op alle vragen kon 

direct een adequaat antwoord worden gegeven. De stukken zijn akkoord bevonden 

en geven een getrouw beeld van de financiële positie van de vereniging. 

Zij stellen de vergadering voor om het bestuur van de tennisvereniging decharge te 

verlenen voor het gevoerde financieel beheer over 2015. Dat voorstel wordt, met 

applaus, overgenomen door de vergadering. 

Johan Kemker treedt af als lid van de kascommissie. Wim Bloemzaad is bereid zijn 

plaats over te nemen.  

 

7. Vaststelling begroting 2016 

Ook dit stuk wordt door de penningmeester toegelicht. De cijfers wijken niet veel af 

van die van vorig jaar. Er spelen geen bijzondere zaken. Wel wordt geconstateerd dat 

de deelname aan activiteiten toeneemt. Soms zet dat de beschikbare budgetten onder 

druk.  

 

Ook over dit stuk zijn nadere vragen waarna de begroting voor het jaar 2015/2016, 

overeenkomstig het voorstel, wordt vastgesteld. 

 

8. Vaststelling contributie 2016 

De voorzitter geeft aan dat het aantal leden rond de 800 schommelt. Wanneer er niet 

meer leden komen zal er in de toekomst gekeken moeten gaan worden naar de totale 

contributieopbrengst. Onder andere zal dan de discussie gevoerd moeten worden of 

het afzonderlijke tarief voor leden van 65 jaar en ouder gehandhaafd kan blijven. Nu 

houden we dat nog in stand.  

Er moet een gezonde verhouding blijven tussen de noodzakelijke kosten van het 

tenniscentrum en de contributieopbrengsten. Wanneer overgegaan moet worden tot 

extra verhogingen of het afschaffen van het tarief voor 65-plussers zal dat goed 

onderbouwd moeten worden.  

Nu is nog het inflatiepercentage van 0,85 procent toegepast, waardoor de 

contributiebedragen beperkt stijgen.  
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De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van de contributie over 2016 zijnde: 

Senioren:   € 160,-- 

Senioren vanaf 65 jaar: € 136,-- 

Jeugd (tot 18 jaar)  €   94,--  

 

9. Aanpassen statuten i.v.m. gelijkschakelen verenigingsjaar met kalenderjaar.. 

De secretaris geeft een toelichting op het voorstel om de statuten van de vereniging 

zodanig aan te passen dat het verenigingsjaar in het vervolg gelijk valt met het 

kalenderjaar. Ook wordt het volgens de nieuwe statuten mogelijk om uitnodigingen 

voor de algemene ledenvergadering alleen digitaal te verzenden aan de leden. Nu zijn 

nog 20 uitnodigingen op papier verzonden.  

Voor de nieuwe statuten is het model van de KNLTB gebruikt.  

 

Na een opmerking van een van de leden van de vereniging is bij de KNLTB nagegaan 

wat in artikel 8, lid 5 verstaan moet worden onder “een ander orgaan”. Volgens de 

jurist van de bond moet daar onder worden verstaan een commissie, 

afdelingsbestuur of afdelingsvergadering van een vereniging. Deze komen voor bij de 

wat grotere verenigingen. Aan die organen zijn dan ook beslissingsbevoegdheden 

overgedragen.  

 

Na enige discussie hierover wordt door de vergadering bepaald dat alleen de 

algemene vergadering verplichtingen, al dan niet van financiële aard, mag opleggen 

aan de leden van de vereniging.  

 

Ook wordt voorgesteld om enig onderscheid aan te brengen in ereleden en leden van 

verdienste. Ereleden zijn statutair vrijgesteld van het betalen van een contributie (zie 

artikel 8, lid 3). Het bestuur kan in bijzondere gevallen besluiten om ook leden van 

verdienste vrij te stellen van het betalen van contributie. Dat voorstel wordt 

overgenomen door de vergadering en zal in het concept van de nieuwe statuten 

worden aangepast.  

 

Omdat jeugdleden zich, volgens de nieuwe statuten, mogen laten vertegenwoordigen 

door hun wettelijke vertegenwoordigers in de algemene ledenvergadering zullen zij 

voortaan ook een uitnodiging voor de komende ALV’s ontvangen.  

 

Door Peter Litjens wordt voorgesteld om het stemmen bij volmacht statutair mogelijk 

te maken. 

De voorzitter wil dat voorstel niet overnemen omdat het in de praktijk heel moeilijk te 

controleren zal zijn of de volmachten op een juiste wijze zijn verkregen.  

 

Rijk Huisman wijst er nog op dat het huishoudelijk reglement ook aangepast zal 

moeten worden wanneer de nieuwe statuten officieel zijn vastgesteld.  

We zullen daar naar kijken en het nieuwe reglement aan de algemene vergadering 

van 2017 voorleggen.  
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De secretaris somt nog even de voorgestelde aanpassingen op. Die zullen worden 

verwerkt in het komende woensdag vast te stellen concept van de nieuwe statuten.  

 

 

10. Bestuurswijzigingen  

Dit punt is per abuis op de agenda gekomen. Er treden dit jaar geen bestuursleden 

af.  

 

11.  Bestuur 2016. 

De voorzitter stelt voor om de knelpunten die zijn ontstaan bij het baangebruik op de 

woensdagmorgen in klein comité te bespreken met een afvaardiging van alle 

betrokken partijen.  

Omdat hiertegen nogal bezwaar bestaat en er diverse leden speciaal naar deze 

vergadering zijn gekomen om over dit onderwerp te spreken geeft de voorzitter de 

leden de gelegenheid een toelichting te geven op de knelpunten die zijn ontstaan 

nadat vorig jaar in de algemene ledenvergadering is besloten de 

rommelpotmomenten uit te breiden met de maandagmiddag en de woensdagmorgen. 

Hij geeft vooraf aan dat de club “De Kromme bal” binnen onze vereniging geen 

orgaan is. Bij het rommelpotten zijn alle leden van de tennisvereniging Nieuwe Sloot 

welkom.  

 

Uit de reacties blijkt dat met name de woensdagmorgen een probleem is omdat dan 

veel moeders met kinderen onderling willen tennissen en er dan veel banen gebruikt 

worden voor het rommelpotten, het geven van les en de trainingen van de DTA. Soms 

is er maar één baar beschikbar voor het vrij spelen. 

 

Nadat een aantal oplossingsmogelijkheden is besproken wordt voorgesteld om de 

aanvangstijd van het rommelpotten op de woensdagmorgen op te schuiven van 10.00 

uur naar 11.00 uur. Daarbij zal rond 1 juni 2016 de nieuwe situatie worden 

geëvalueerd.  

Daarmee wordt door de algemene vergadering in meerderheid ingestemd. 

Paul Versteeg vaagt zich nog af in hoeverre tennisschool TOUCH en de DTA 

buitenbanen kunnen claimen. Hij heeft het idee dat er nogal wat extra banen in 

gebruik worden genomen.  

Volgens Wim Bloemzaad worden de buitenbanen ook regelmatig gebruikt door TEAN-

leden die dan ook les krijgen.  

 

De voorzitter geeft daarop aan dat er goede afspraken met beide organisaties zijn 

gemaakt op het gebied van het gebruik van de buitenbanen. Kennelijk houdt men 

zich daar niet strikt aan. Die afspraken zullen voor het komend seizoen opnieuw 

worden gemaakt op basis van de beschikbaarheid van buitenbanen. Er zal op worden 

aangedrongen die afspraken ook in de praktijk goed na te komen. Helaas hebben we 

geen baancommissaris die hierop regelmatig toezicht kan houden. 
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Voor het komend seizoen zal weer een schema worden gemaakt van de 

baanbezettingen. Dit schema zal worden gepubliceerd en op aanvraag wordt 

toegestuurd aan de leden die daaraan behoefte hebben. 

 

Nationaal tenniscentrum KNLTB 

De voorzitter deelt mee dat er met de SAT gesproken wordt over de mogelijkheid tot 

het vestigen van een Nationaal tenniscentrum door de KNLTB. Het is nog allerminst 

zeker of de keuze gaat vallen op Alphen aan den Rijn als nieuwe vestigingsplaats. Er 

wordt op dit moment nog met drie kandidaten gesproken.  

Medio volgens jaar zal er een keuze gemaakt worden. Voorop gesteld wordt dat een 

eventuele vestiging van een dergelijk centrum in Alphen geen nadelige gevolgen zal 

hebben voor de speelmogelijkheden van onze leden. 

 

Tennisschool TOUCH 

Er is gesproken met vertegenwoordigers van tennisschool TOUCH over het 

voortzetten van de samenwerking. Het bestuur heeft besloten op zoek te gaan naar 

nieuwe tennisleraren voor het nieuwe seizoen. Wij missen de nodige betrokkenheid 

van de huidige trainers bij onze vereniging en vooral bij de jeugd van onze club.  

Op korte termijn zal er een functieprofiel opgesteld worden waaraan de nieuwe 

trainer(s) moet(en) voldoen.  

 

KNLTB App 

De KNLTB zal per 1 maart 2016 een nieuwe applicatie introduceren waaraan ook voor 

de leden van onze vereniging veel voordelen zitten. Begin volgend jaar zullen 

introductiebijeenkomsten door de bond worden gehouden. In principe wil Nieuwe 

Sloot ook gebruik gaan maken van deze mogelijkheden. Ervaringen met een 

dergelijke app bij de hockeyverenigingen zijn zeer positief. 

 

12. Rondvraag 
 

Afhangbord en vluchtdeur 

Geconstateerd is dat het elektronisch afhangbord niet te lezen is wanneer de zon 

schijnt. Gevraagd wordt of daar iets aan gedaan kan worden. In aanvulling daarop 

wordt gevraagd of de deuropening van de tochtsluis aangepast kan worden. Die deur 

komt nu naar binnen terwijl die, uit veiligheidsoverwegingen, naar buiten open moet 

gaan. Het is ook heel onpraktisch wanneer er meerdere personen voor het 

afhangbord staan om hun banen af te hangen. 

Beide onderwerpen zullen tijdens het periodiek overleg met het tenniscentrum 

worden meegenomen. 

 

Gebruik emailadressen. 

Een aantal leden heeft gemerkt dat de emailadressen die verstrekt zijn aan de 

vereniging ook gebruikt worden voor (commerciële) doeleinden van het 

tenniscentrum. Zij verzoeken de afspraken die daarover zijn gemaakt nog eens 

kenbaar te maken.  
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De voorzitter zal hier achteraan gaan. 

 

Onderhoud tenniscentrum 

Roos Ramakers wil graag haar ervaringen met het achterstallig onderhoud van het 

tennispark onder de aandacht brengen. Veel zaken beginnen een vervallen aanblik te 

vertonen, zoals de banken op het park, de telborden en het groen. Zij vraagt of daar 

wat aan gedaan kan worden.  

Ook dit zal worden besproken met de leiding van het tenniscentrum. 

 

Hierna sluit de voorzitter om 18.10 uur de vergadering en nodigt de leden uit voor 

een drankje aan de bar. 

 

Tennisvereniging Nieuwe Sloot 

De voorzitter,       De secretaris, 

 

 

 

 

 

J. Snaterse       H. Kluft 

 

 


