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Verslag van de Algemene Ledenvergadering TV Nieuwe Sloot gehouden op zaterdag 21 december 
2017, aanvang 15.30 uur. 
Aanwezige bestuursleden: Jaap Snaterse   - voorzitter 
    Ton Jungschlager  - penningmeester 
    Hans Kluft   - secretaris 
     
 
Aantal aanwezige leden: 20 

   

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom. Speciaal een 

welkom aan Peter Starke en Dave Kok die een toelichting zullen geven op 

respectievelijk de activiteiten van Dutch Tennis Academy (DTA) en een nieuwe 

abonnementsvorm van het tenniscentrum. Als gevolg van het vaststellen van onze 

nieuwe statuten is het niet meer nodig om te bepalen of er voldoende leden aanwezig 

zijn om een rechtsgeldig besluit te nemen. De statuten zijn overigens notarieel 

vastgelegd bij de notaris.  

 
2. Ingekomen stukken.  

Er is bericht van verhindering ontvangen van:  

Rijk Salentijn, Silvia en Jep Hartingsveld, Paul en Yvonne Versteeg, Wim Bloemzaad, 

Henk Klein, Guus Bisschop, Leny Kluft, Jaap Vermeer, Margriet Löwik, Martien de 

Graaf, Iris van Willigen, Menno Nieuwenhuizen, Hans Young, Piet Berkhout en Wim en 

Ida Overgaag,  

Daarnaast zijn er twee stukken binnengekomen. De verklaring van de 

kascontrolecommissie die behandeld zal worden bij agendapunt 6 van deze 

vergadering en een voorstel van Jaap Vermeer tot aanpassing van het concept 

Huishoudelijk Reglement. Dat komt aan de orde bij punt 9.  

 

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 12 december 2015 en 
die van de extra vergadering van 16 december 2015..  

Nadat de naam “Rijk Huisman” onder aan pagina 5 is aangepast in “Rijk Salentijn” 

worden de notulen van 12 december 2015 ongewijzigd vastgesteld. Ook op het 

verslag van de bijeenkomst van 16 december 2015 zijn geen opmerkingen zodat ook 

deze ongewijzigd worden vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van de verslagen informeert Johan Kemker naar de afwikkeling van 

de punten uit de rondvraag.  

De voorzitter deelt mee dat er een “kap” over het afhangborg is geplaatst waardoor 

de schitteringen verdwenen zijn. De deuren naar de buitenbanen zijn aangebracht 

conform de daarvoor gelden (brandweer)voorschriften. Dat kan niet worden 

gewijzigd.  

Voor wat betreft het gebruik van de emailadressen uit de ledenadministratie worden 

die door het centrum uitsluitend gebruikt om activiteiten van de vereniging en het 

centrum onder de aandacht te brengen. Stel je geen prijs op informatie van het 

Centrum, dan kun je je daarvoor afmelden.  
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Voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden rondom de buitenbanen zijn 

diverse vrijwilligers gevonden. Er is ook een aantal malen overleg gepleegd met het 

tenniscentrum daarover. Omdat geen duidelijkheid verkregen kon worden over de 

werkzaamheden die wel en niet uitgevoerd konden worden en wie dat dan gaat 

betalen, is het nog niet gekomen tot uitvoering. Wordt vervolgd.  

Er is met een aantal betrokkenen informeel gesproken over de aangepaste tijdstippen 

van het “rommelpotten” op de woensdagmorgen. Die waren tevreden over de 

aanpassingen, zodat de tijden ook gaan gelden voor het nieuwe seizoen. Het aantal 

banen welke beschikbaar werden gesteld voor de vrijdagochtend-rommelpot werd 

abusievelijk op 8 gezet. Dit zouden er 6 moeten zijn. Voor het jaar 2017 zal dit 

worden aangepast. 

 

 
4.  Jaaroverzicht 2016 / nieuwe ontwikkelingen door de voorzitter.  

 

De voorzitter geeft Peter Starke het woord om een toelichting te geven op de 

activiteiten van DTA binnen het tenniscentrum. 

Peter geeft aan dat de samenwerking tussen DTA en de vereniging is ontstaan bij het 

aantrekken van de nieuwe trainer, Sven Boele. 

DTA is nu 2,5 jaar actief en geeft met zeven trainers, training aan getalenteerde 

jeugd en ArJan Wille voor de evenementen. DTA is prestatief. Om de “top” te behalen 

is het noodzakelijk om 10.000 uur trainingsarbeid te verrichten. Er wordt ook goed 

samengewerkt met het Scala college. Er wordt binnenkort gestart met de begeleiding 

van onze talentvolle jeugd in het buitenland. Kinderen moeten begonnen zijn met 

tennissen voor hun tiende verjaardag, ander s wordt het moeilijk om de “top” te 

bereiken. Op dit moment wordt aan ongeveer 160 kinderen training gegeven. De 

leerlingen van DTA worden ook lid van de tennisvereniging.  

Er is een sponsorstichting opgericht ter ondersteuning van de talentvolle jeugd. 

Exemplaren van een mooi boekwerkje over de sponsormogelijkheden liggen bij de 

uitgang. Wie dat wil kan een exemplaar meenemen. 

DTA staat los van de trainingen van rolstoeltennissers. Die worden getraind door 

Amanda. De voorzitter bedankt Peter voor zijn toelichting op de DTA activiteiten. 

 

De voorzitter geeft een toelichting op de activiteiten van 2016. 

 

Jeugd.  

De Jeugdcommissie is dit jaar min of meer stuurloos geweest. De start van de nieuw 

aangestelde hoofdtrainer, Sven Boele, heeft dit voor een deel kunnen ondervangen. 

Het Kidstennis is in de organisatie daarvan goed bezet geweest door de enthousiaste 

inzet van Roy Dijkstra en Bert v.d. Brink en ouders die ingezet konden worden.  

Op 3 juli vond er een Tenniskidsfeest plaats op Nieuwe Sloot georganiseerd door de 

KNLTB. 500 kinderen namen hieraan deel. 

Via Sport in de Wijk werden kinderen van de basisscholen uitgenodigd om kennis te 

maken met tennis en konden ze enkele lessen volgen. Gerben de Groot aangesteld 

als functionaris bij Alphen Beweegt heeft hier voor gezorgd. Wat dit jaar bij de jeugd 



3 
 

in ieder geval heeft geholpen is het enthousiasme van onze nieuw aangestelde 

trainer.  Het aantal jeugdleden bedroeg bij de start van het seizoen 65 en  nam toe 

naar 100 op dit moment. Als bestuur streven we er naar om in de loop van 2017 een 

goed bezette jeugdcommissie te hebben.  Daarnaast hebben we met de trainer 

afgesproken dat hij naast het geven van trainingen medewerking zal geven aan het 

verder vormgeven van de jeugdcommissie. Daarnaast hebben we 4 jeugdleden die 

rolstoeltennis beoefenen. Trainingen lopen via Gerben. De Esther Vergeer foundation 

support het rolstoeltennis met het project Join the Club. Hier hebben wij ook aan mee 

gedaan en dit werd beloond door 7 vereniging in het zonnetje te zetten met een 

trofee nummer 1.  

Afgelopen jaar is een subsidie verleend door het Ministerie van VWS onder de naam 

Sportimpuls, onder het motto iedereen kan sporten.  In totaal 5 verenigingen kunnen 

extra activiteiten opstarten om meer jeugd met een lichamelijke beperking of 

gedragsprobleem aan het bewegen te krijgen. (Tennis, atletiek, boksen, hockey, 

voetbal). Projectleider vanuit het Bureau Sportief Besteed gevestigd in Haaglanden 

coördineert en begeleid dit project. 

Het Openingstoernooi voor de jeugd werd gehouden op 29 maart.  

De Clubkampioenschappen van 11 juni tot 18 juni en het “Adoptietoernooi” op 13 

september. 

Het “Rackettrekken” werd georganiseerd op een viertal zondagen. 

Ook in de winter worden er voor de jeugd activiteiten georganiseerd.  

 

 

Technische Commissie. 

We hebben na de voorjaarscompetitie afscheid genomen van Peter de Goederen. Als 

opvolger van Peter hebben wij Robin van Daalen bereid gevonden om de rol van 

voorzitter TC op zich te nemen. Met hem is afgesproken dat hij en nog een lid van de 

TC binnenkort de KNLTB Verenigingscompetitieleider cursus zal volgen. 

41 teams namen deel aan de competitie.  Het eerste herenteam van de 

zondagcompetitie is uit elkaar gevallen. Hiervoor in de plaats komt een mixed eerste 

zondagsteam.  

Nieuwe competitievormen worden opgestart: 8/9 niveau, instapcompetitie, Onder de 

35 jaar competitie of de zomeravondcompetitie. Ook zal het komend seizoen worden 

gestart met jeugd van de leeftijd 4-6 jaar onder de naam Tenniskids “blauw”  

Aantal competitie inschrijvingen voor komend seizoen:  44 teams  

Met daarnaast iedere 14 dagen Tenniskids wedstrijdjes. 

 

Activiteiten Commissie. 

Het Openingstoernooi voor de seniorleden vond plaats op 29 maart met een 

behoorlijk aantal deelnemers. Het dit jaar voor het eerst georganiseerde 

“invitatietoernooi” (neem een niet lid mee) werd gehouden op 15 mei.  

Het 35- toernooi op 29 juni, is niet doorgegaan wegens te weinig aanmeldingen. 

Ladiesday op 30 augustus 

Mensday op 20 september  

Slottoernooi op 17 oktober 
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Commissie  Clubkampioenschappen 

De clubkampioenschappen voor de jeugd en senioren werden in juni gehouden: 

Senioren van zaterdag 11 juni tot en met zondag 19 juni. 

 

Commissie BEKO Open TV Nieuwe Sloot 

Het 50+ toernooi werd overdag gespeeld van maandag 1 augustus tot en met vrijdag 

5 augustus en het Open-toernooi werd gespeeld van zaterdag 30 juli tot en met 

zondag 7 augustus. 

 

Bestuur.  

Het bestuur heeft 9 officiële bestuursvergaderingen gehouden en diverse 

besprekingen/bijeenkomsten gehad. Daarnaast zijn met TEAN de volgende afspraken 

gemaakt:. 

-tijdens de open toernooien mogen leden op elkaars park tennissen 

-tijdens het TEAN International toernooi kunnen TEAN leden op ons park tennissen 

waartegenover staat dat de leden van Nieuwe Sloot gratis entree hebben tot dit 

toernooi. 

- we hebben een drietal keren een jeugdteam van TEAN een competitiewedstrijd op 

onze banen laten spelen. 

 

Om nieuwe leden meer wegwijs te maken binnen onze vereniging zijn deze voor een 

speciale bijeenkomst uitgenodigd. Er waren zo’n tien nieuwe leden aanwezig en een 

aantal vrijwilligers om hen te begeleiden. We willen deze actie komend seizoen 

herhalen.  

  

Alle vrijwilligers hebben we voor Kerst op een flesje wijn met een cadeaubon met 

nieuwjaarskaart getrakteerd.  

 

5. Financieel jaaroverzicht 2016. 

De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers over het verlengde boekjaar 

van 01-10-2015 t/m 31-12-2016. Deze periode kon worden afgesloten met een 

positief saldo van € 629,--. Aan het Open toernooi deden minder deelnemers mee 

waardoor er dus minder opbrengsten waren. De lagere uitgaven ten opzichte van 

vorig jaar komt omdat er nu geen binnenbanen gehuurd hoefden te worden.  

De activiteitencommissie heeft meer georganiseerd, waardoor de kosten hoger zijn 

uitgevallen dan vorig jaar. 

Onder de post “diversen” zijn de kosten verantwoord van het notarieel vastleggen van 

de nieuwe statuten.  

 

Op de Balans staan nog twee “te ontvangen” bedragen. Het bedrag van de 

Sponsorstichting is inmiddels ontvangen. De bijdrage van het centrum nog niet. Dave 

Kok geeft hierop aan dat betaling op korte termijn zal plaatsvinden.   
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De voorziening voor evenementen zal worden aangehouden voor de mogelijke viering 

van ons 35-jarig bestaan. 

 

Er zijn geen vragen over de jaarrekening 2015/2016. 

 

6. Verslag kascommissie 2016 

Zoals aangegeven bij de ingekomen stukken heeft de kascontrolecommissie een 

verklaring toegestuurd. De secretaris leest deze integraal voor. De conclusie is dat 

stukken akkoord zijn bevonden en een getrouw beeld geven 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 de laatste twee maanden van 2015 

en het jaar 2016. Dat voorstel wordt, met applaus, overgenomen door de 

vergadering. 

Jaap Vermeer treedt af als lid van de kascommissie. Nico van Hooidonk is bereid zijn 

plaats over te nemen.  

 

7. Vaststelling begroting 2017 

Ook dit stuk wordt door de penningmeester toegelicht. Voor de Jeugdcommissie is nu 

geen bedrag opgenomen omdat dit opgenomen is onder de Technische Commissie. 

De leden van de Jeugdcommissie hebben zich teruggetrokken.  

 

Johan Kemker stelt voor om toch een bedrag te ramen, om aan te geven dat we toch 

werk willen maken van het jeugdbeleid. Er zijn meer leden die dit voorstel 

ondersteunen.  

Nadat is toegezegd dat een bedrag van € 2.000,-- zal worden overgeheveld van de 

post “Technische Commissie” naar de “Jeugdcommissie” wordt de begroting voor het 

jaar 2017, overeenkomstig het voorstel vastgesteld. 

 

8. Vaststelling contributie 2017 

De voorzitter geeft aan dat het speciale tarief voor de 65-plussers in twee stappen 

gelijk zal worden getrokken met het reguliere seniorentarief. Voor 2018 zal de eerste 

stap wordt doorgevoerd. 

Daarnaast deelt hij mee dat het bestuur van de Stichting Alphense Tennisparken 

(SAT) heeft besloten het aantal banen voor de vereniging Nieuwe Sloot met ingang 

van het nieuwe seizoen terug te brengen van 11 naar 9. Het teruggelopen aantal 

leden (naar nu ongeveer 700) is daarvan de voornaamste reden. De overige vijf banen 

zullen onder andere worden ingezet voor een nieuw soort abonnement dat door het 

Tenniscentrum zal worden aangeboden. Dave Kok zal dat later toelichten.  

Bij evenementen, competitie en trainingen kan wel gebruik gemaakt worden van de 

overige vijf banen. Daarvoor hoeft dan niet extra betaald te worden.  

Naast het reguliere afhangbord zal er een reserveringssysteem komen voor het 

gebruik van de vijf “overige buitenbanen”. Dat gaat via het Tenniscentrum.  

Nico van Hooidonk voorziet toch een toenemende “druk” op de beschikbare 

buitenbanen, onder andere bij het Rommelpotten. 
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De voorzitter geeft daarbij aan dat dit een activiteit van de vereniging is, waarvoor 

voldoende banen beschikbaar zullen zijn.  

Op een vraag van Peter Litjens antwoord de voorzitter dat op de negen banen voor de 

vereniging ook lesgegeven gaat worden.  

Jack Ramakers constateert dat er dus eenzelfde handelwijze gehanteerd gaat worden 

als nu met de drie “verhuurbanen”. Zolang die niet bezet zijn door “huurders” of 

nieuwe abonnementhouders kunnen ze gebruikt worden door leden van de 

tennisvereniging Nieuwe Sloot. 

 

Het bestuur zou graag met een aantal leden overleg voeren over de tarieven, inhoud 

lidmaatschappen, communicatie en overige nieuwe ontwikkelingen.  

 

Leden die graag willen meepraten over een aantal nieuwe ontwikkelingen zijn: 

Brian Kopmels 

Gera Snaterse 

Elise Karsten 

Hans Poot 

Wil Korompis, en 

Sven Boele 

 

De voorzitter is blij met deze toezegging. We zullen op korte termijn een eerste 

overleg plannen. 

 

De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van de contributie over 2017 zijnde: 

Senioren:   € 165,-- 

Senioren vanaf 65 jaar: € 141,-- 

Jeugd (tot 18 jaar)  €   99,--  

 

9. Vaststellen nieuw Huishoudelijk Reglement als gevolg vaststellen nieuwe statuten. 

De secretaris geeft een toelichting op het voorstel van Jaap Vermeer om artikel 9 van 

het concept iets anders te verwoorden. De ingestelde commissies kunnen alleen 

worden ontbonden door het instituut die ze ook heeft ingesteld. Nu zou het bestuur 

een commissie die door de ALV is ingesteld kunnen opheffen. Dat kan niet de 

bedoeling zijn.  

De vergadering kan instemmen met deze aanpassing. Hiermee rekening houdend 

wordt het Huishoudelijk Reglement vastgesteld.  

 

 

10. Bestuurswijzigingen  

Peter de Goederen heeft zijn functie als Voorzitter Technische Commissie neergelegd. 

Robin van Daalen wil die taak op zich nemen. De vergadering benoemd Robin, onder 

applaus, als voorzitter Technische Commissie. Ook Hans Kluft wordt herbenoemd als 

secretaris van de vereniging.   

 

11.  Bestuur 2017. 
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De voorzitter wil graag een werkgroep “communicatie” in het leven roepen om de 

uitrol en verdere ontwikkeling van de nieuwe club-APP te ondersteunen.  

Hij geeft een toelichting van de huidige mogelijkheden van die APP. Willy Spanjer 

geeft aan hiervan deel te willen uitmaken. 

Nico van Hooidonk geeft aan dat er ook emailadressen in de bestanden worden 

opgenomen. Hoe wordt omgegaan met de privacyregels op dat gebied? 

De voorzitter geeft aan dat het een product van de KNLTB is en dat die gegevens 

goed bewaakt worden, ook door de leverancier van de applicatie.  

 

De voorzitter vraagt Dave Kok een toelichting te geven op het nieuwe aanbod vanuit 

het tenniscentrum.  

 

Dave geeft een toelichting op het nieuwe abonnement dat het centrum gaat 

aanbieden. Daarin kan voor een vast bedrag per maand gebruik gemaakt worden van 

de (vijf)  commerciële buitenbanen, de Padelbaan, de binnen tennisbanen en de 

squashbanen. 

Ter ondersteuning van dit verhaal wordt een A4-tje uitgereikt waarop een en ander 

nader is toegelicht.  

Het doel van dit nieuwe abonnement is het aantrekken van meer leden en het 

inspelen op de vraag uit de ‘markt’.  

 

De tarieven voor dit abonnement zijn op dit moment nog niet bekend. 

 

Op een vraag van Brian Kopmels geeft Dave aan dat voor het ‘Pilotjaar 2017’ 

voorlopig uitgegaan is van een aanbod voor de maanden april tot en met oktober. We 

moeten zien hoe het gaat lopen en dan besluiten om dit seizoen te verlengen. 

 

Gera Snaterse voorziet dat er meer leden gebruik gaan maken van het nieuwe 

abonnement, waardoor er minder mensen mee zullen doen aan de 

verenigingsactiviteiten.  

Dave is daar niet zo bang voor. Er zijn nu al veel abonnementhouders die geen lid 

van de vereniging zijn. Bij aanpassing van de abonnementen zullen er ook mensen 

zijn die besluiten lid te worden van de vereniging. 

 

De ervaring zal leren hoe een en ander gaat lopen. Vandaar de pilot voor 2017. 

 

De voorzitter dankt Dave voor de gegeven toelichting. 

 

12. Rondvraag 

 

Gera Snaterse informeert naar de verschillende competitievormen voor het komende 

jaar. Robin van Daalen noemt een aantal nieuwe mogelijkheden die door de KNLTB 

zijn ingevoerd. Daarover is een mail naar alle leden verzonden.  

De voorzitter zegt toe deze nieuwe mogelijkheden ook op de site te plaatsen.  
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Hans Poot vraagt aandacht voor een nieuwe indeling van de site van de vereniging. Er 

staat volgens hem nu veel te veel tekst op. Het komt “oubollig” over en het “Prikbord” 

werkt niet. Op zijn oproep heeft hij geen enkele reactie gekregen.  

De voorzitter stelt voor dit mee te nemen in de nieuwe werkgroep “communicatie”.  

 

Brian Kopmels vraagt wat nu doen met het verdwenen mini-baantje. Hij is 

voorstander om het weer terug te laten komen. 

Dave Kok geeft als toelichting dat de Padelbaan op die plek als “pilot” moet worden 

gezien. Wellicht komt er een uitbreiding van het aantal Padelbanen. Dan zou het 

minibaantje op zijn oude plek terug kunnen komen. 

 

Wim Overgaag heeft schriftelijk aandacht gevraagd voor de staat van onderhoud van 

het parkeerterrein.  

Dave geeft aan dat aanpassing is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan van 

het centrum. Hij weet niet precies voor wanneer de uitvoering gepland staat. 

 

Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

De voorzitter sluit om 17.30 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 

 

 


