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Verslag van de Algemene Ledenvergadering TV Nieuwe Sloot gehouden op zaterdag 20 december 
2018, aanvang 15.30 uur. 
Aanwezige bestuursleden: Jaap Snaterse   - voorzitter 
    Ton Jungschlager  - penningmeester 
    Hans Kluft   - secretaris 
     
 
Aantal aanwezige leden: 46 
   

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk woord van welkom op deze 35e 
ledenvergadering.  Hij ziet ook een aantal leden die ook aanwezig waren bij de 
oprichtingsvergadering.  
Hij informeert of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Die zijn er niet. 

 
2. Ingekomen stukken.  

Er is een bericht van verhindering binnengekomen van de volgende leden: Martien de 
Graaf, Rijk Salentijn, Martin Vink, Ilja Alexander, Wim Bloemzaad, Charles en Irma 
Lijtsman, John Bosboom en Pieter Derks. 
Van de Stichting Alphense Tennisparken is een bericht binnengekomen rondom het 
mogelijk doorvoeren van verschillende abonnementsvormen. Die discussie is binnen 
de tennisvereniging Nieuwe Sloot opgestart, maar wordt naar een hoger plan getild in 
verband met de mogelijke financiële gevolgen voor de SAT en het tenniscentrum. 
Ook TEAN en Aarlanderveen worden hierbij betrokken. 
 

3. Vaststellen van de notulen van de Algemene ledenvergadering van 21 december 2017.  
Er zijn geen opmerkingen zodat het verslag ongewijzigd worden vastgesteld.  
 

4.  Jaaroverzicht 2017 / nieuwe ontwikkelingen door de voorzitter.  
 
De voorzitter deelt mee dat Michael v.d.Berg en Amanda Hopmans zijn gestopt als 
trainer bij de DTA.  Tevens heeft onze hoofdtrainer, Sven Boele, het besluit genomen 
om de samenwerking met DTA te beëindigen en zelfstandig door te gaan. Hij is met 
Yorick de Lange een samenwerking aangegaan onder de naam “baselinetennis”. 

De tennisvereniging heeft het afgelopen jaar 9 banen exclusief tot onze beschikking 
gehad. Er werd ruimte gecreëerd voor een zogenaamde “zomerkoning”  abonnement. 
De evaluatie van deze situatie moet nog plaatsvinden. Nog niet bekend hoe een en 
ander in het komend seizoen zal worden geregeld. In beginsel is wel afgesproken dat 
alle veertien banen in ons nieuwe afhangsysteem worden opgenomen, ook om 
oneigenlijk gebruik van de banen te voorkomen. Het Centrum zal hierin banen 
blokkeren bij verhuur van de banen 11 t/m 13. Ook bieden het Centrum en de 
tennisvereniging, na onderling overleg, meer ruimte bij evenementen 
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Vastgesteld is dat “Padel”  aantrekkingskracht heeft op de sporters. Uitbreiding van 
banen en verplaatsing daarvan is gewenst alleen financieel  “nog” niet mogelijk. Wij 
zullen bij verplaatsing van de Padelbaan een minibaan voor de jeugd claimen. 

Jeugdcommissie. 

De Jeugdcommissie bestaat op dit moment uit een 7-tal leden (Roy Dijkstra, Bert 
vdBrink, Anique Oppelaar, Caroline Hollamby, Caroline Derkzen van Angeren, Ellen 
Mazee en Prataap Chandie Shaw. Onderling zijn taken/evenementen verdeeld.  De 
competitie Tenniskids en de trainingen zijn het afgelopen jaar in goed overleg met de 
trainer en Jeugdcommissie verzorgd. Ook organiseerden zij enkele 
wintertennisactiviteiten in het tenniscentrum, het openingstoernooi, de 
clubkampioenschappen voor de jeugd en een adoptietoernooi (mini-maxi).  

Onder Alphen Beweegt verzorgden Gerben de Groot met Sven Boele bij scholen 
tennisclinics voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten en rolstoelers.  

We zijn met elkaar op zoek naar een oplossing voor de opslag van de rolstoelen op 
een mooie en effectieve plek bij het Centrum. TVNS kan hiervan een gedeelte van de 
kosten voor haar rekening nemen wanneer hierover overeenstemming wordt bereikt.  

Technische Commissie.  

De Technische Commissie stond het afgelopen jaar onder druk. Twee leden uit deze 
commissie stopten dit seizoen en de juist aangestelde voorzitter gaf aan dat hij te 
snel de keuze had gemaakt om in de TC te stappen. De organisatie van de Jeugd- en 
Seniorencompetitie werd in goede banen geleid door voornamelijk Mark Oppelaar. Op 
voorstel van de voorzitter krijgt Mark een enthousiast applaus, voor het vele werk dat 
hij heeft verzet.  

De vrijdagavond competitie was erg populair onder de leden. Hierdoor kwam de 
baanbezetting onder grote druk. Uiteindelijk hebben we de oplossing kunnen vinden 
door de vrijspelende leden de mogelijkheid te geven om binnen te spelen. Komend 
jaar is de druk op de banen iets minder en kunnen er buitenbanen beschikbaar 
blijven om af te hangen voor vrijspelen.  Uitgangspunt is om twee banen beschikbaar 
te houden om vrij te kunnen spelen. 

Bij zowel de technische commissie als de jeugdcommissie werd naast de trainingen 
zeer regelmatig een beroep gedaan op onze hoofdtrainer.  Ook in het maken van 
plannen zoals doorstroom en aansluiting van de jeugd naar het seniorenniveau werd 
regelmatig bij elkaar gekomen om een antwoord te zoeken op de vraag hoe we dit  
kunnen  gaan realiseren in de nabije toekomst. Doel is om jeugd en senioren meer te 
binden aan de vereniging door het competitieniveau te verbeteren en meer 
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gezamenlijk op te trekken bij competities en begeleiding daarvan. Kortom het 
verbeteren van het clubgevoel in het algemeen.  

Activiteitencommissie. 

Deze commissie bestond dit jaar uit Sandra Uytewaal, Jeanet Jungschläger en Gera 
Snaterse. Voor Sandra was dit het laatste jaar in deze commissie. Dit jaar 
organiseerden zij het openingstoernooi, de Ladiesday en het slottoernooi. De 
Mensday werd dit jaar weer door Jep Hartingsveld en Jack Ramakers georganiseerd. 

Rommelpot. 

Deze mogelijkheid binnen onze vereniging vormt op verschillende momenten in de 
week een vast onderdeel en wordt goed bezocht door onze leden.  

De begeleiding van de rommelpotmomenten is op de maandagmiddag en 
woensdagochtend in handen van Martien de Graaf en Jacques Visser. 

Op de donderdagavond regelen Ida Overgaag en Jep van Hartingsveldt het gebeuren. 

Op de vrijdagochtend zijn Wil Korompis en Charles Lijtsman de aanspreekpunten. 

Al deze vrijwilligers worden nogmaals hartelijk bedankt voor hun inzet in het 
afgelopen jaar. 

 

Clubkampioenschappen senioren. 

Deze vond plaats in de week van 10 juni met de finales op zondag 18 juni.  

Tevens werd in deze week stilgestaan bij het 35-jarig bestaan va de club. Dit feestje 
werd uitbundig gevierd op de zaterdagavond.  

 

Open toernooicommissies. 

Het BEKO Open toernooi in de avond en de 50-plussers vond plaats van 29 juli t/m 6 
augustus. Er is een terugloop van inschrijvingen geconstateerd. In overleg met een 
soortgelijke commissie van TEAN hebben we hierover gesproken. Er worden nu 
plannen uitgewerkt om te komen tot een samenwerking tussen verschillende 
commissies van verschillende verenigingen binnen de Gemeente Alphen aan den Rijn. 
Doel is om met een gezamenlijke inspanning een betere bezetting van de open 
toernooien te krijgen.  
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Bestuur. 

Als bestuur hebben we 9 bestuursvergaderingen gehouden en daarnaast diverse 
bijeenkomsten met als onderwerp:  

1. samenwerking bestuur van DTA, (geen op dit moment) 
2. voortzetting met hoofdtrainer Sven Boele en Yorick de Lange, (contract is in 

de maak) 
3. voorstel nieuwe abonnementsvorm,  (15 leden met Centrum- rekenmodule) 
4. communicatievorm (nieuwe mailvorm door Claudia/Willy, incl. Facebook) 

 

Het nieuwe huishoudelijk reglement werd geplaatst op de website van de vereniging. 
Nieuwe leden werden ter introductie uitgenodigd op 8 en 22 april. Het aantal 
aanmeldingen viel een beetje tegen. De meeste nieuwe leden gaven aan geen 
behoefte te hebben aan een nadere kennismaking. De mensen die er wel waren 
waardeerden de geboden mogelijkheid. 

Alle vrijwilligers van de tennisvereniging hebben we voor de kerst een bedankkaartje 
en een Twinsport-tegoedbon bezorgd.  

Zoals bij punt twee van de agenda is aangegeven, is er een mail binnengekomen van 
de SAT waarbij zij aangeven dat het onderzoek naar mogelijke varianten in de 
abonnementsvormen door hen wordt voortgezet. Tijdens de ALV in 2019 zal een 
concreet voorstel worden voorgelegd.  

Op een vraag uit de zaal geeft de voorzitter aan dat dit onderzoek door de SAT wordt 
overgenomen omdat ook de tennisverenigingen TEAN en Aarlanderveen daarbij 
worden betrokken en ook omdat elk voorstel financiële gevolgen kan hebben.  Het is 
een ingewikkeld verhaal. De leden van de binnen onze vereniging gevormde 
werkgroep zullen geïnformeerd worden. 

Er wordt ook nog geïnformeerd naar de ontwikkeling van de clubapp. De voorzitter 
geeft aan dat het afhangscherm onlangs is vervangen. Dat scherm, in combinatie met 
de app geeft de leden straks veel meer mogelijkheden. Een echter indeling van het 
scherm moet overigens nog plaatsvinden. Nadere informatie daarover volgt t.z.t. 

 
5. Financieel jaaroverzicht 2017. 

De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers over het afgelopen boekjaar 
2017. Dit boekjaar viel voor het eerst samen met het kalenderjaar 2017. Deze 
periode moest worden afgesloten met een negatief saldo van €  798,--.  Het eerste 
nadelig saldo sinds Ton Jungschlager penningmeester is. Vooral de extra uitgaven 
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voor de jeugd heeft het tekort veroorzaakt. Aan het Open toernooi deden minder 
deelnemers mee waardoor er dus minder opbrengsten waren. De hogere uitgaven ten 
opzichte van vorig jaar komt omdat er een aantal binnenbanen moest worden 
gehuurd.  
Door het bestuur is minder uitgegeven dan vorig jaar omdat vorig jaar kosten zijn 
gemaakt voor het notarieel vastleggen van de nieuwe statuten.  
 
Het nadelig saldo over 2017 kan zonder problemen ten laste worden gebracht van 
het eigen vermogen van de vereniging. 
 
Op de Balans is te zien dat van de reservering van € 5.480,-- een bedrag van € 
2.651,-- is uitgegeven voor het 35-jarig bestaan. Het restant blijft beschikbaar voor 
overige evenementen.  
 
Er wordt gevraagd waarom het “open toernooi” zoveel meer kost dan de overige 
evenementen. De penningmeester geeft aan dat er veel meer deelnemers aan dat 
toernooi zijn en dat de kosten en opbrengsten “bruto” verantwoord worden.  

 
Er zijn verder geen vragen over de jaarrekening 2017. 
 

6. Verslag kascommissie 2017. 
Wim Bloemzaad en Nico van Hooijdonk vormden de kascommissie van dit jaar. Nico 
leest de door haar opgestelde verklaring voor waaruit blijkt dat er een geordende 
administratie werd aangetroffen en dat op alle vragen een bevredigend antwoord kon 
worden gegeven.  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 het jaar 2017. Dat voorstel wordt, 
met applaus, overgenomen door de vergadering. 
Wim Bloemzaad treedt af als lid van de kascommissie.  Johan Kemker is bereid zijn 
plaats over te nemen.  
 
 

7. Vaststelling contributie 2018 
De voorzitter geeft aan dat het speciale tarief voor de 65-plussers,zoals afgesproken 
in de vorige ALV in twee stappen gelijk zal worden getrokken met het reguliere 
seniorentarief. Voor 2018 is de eerste stap gezet. De overige tarieven zijn inflatoir 
aangepast. 
Hoe het volgend jaar gaat, als gevolg van de mogelijke nieuwe abonnementsvormen, 
moeten we nog even afwachten. 
 
De vergadering gaat akkoord met het vaststellen van de contributie over 2017 zijnde: 
Senioren:   € 167,-- 
Senioren vanaf 65 jaar: € 152,-- 
Jeugd (tot 18 jaar)  € 100,--  
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8. Bestuurswijzigingen  
De voorzitter geeft een toelichting op het gegeven dat zich drie nieuwe kandidaten 
hebben aangemeld voor het dagelijkse bestuur van de vereniging. Het is wel 
bijzonder dat drie leden van het dagelijks bestuur gelijktijdig worden vervangen door 
andere leden.  Het bestaande bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de drie 
voorgestelde dames het goed gaan doen. Het betekent ook een flinke “verjonging” 
van het bestuur. Ook een goede zaak. 
 
Johan Kemker vraagt zich af met wie we nu eigenlijk te maken hebben. Hij is wel 
verheugd dat drie dames het stokje gaan overnemen. 
 
Op verzoek van de voorzitter stellen de dames zich nader voor. Ook presenteren zij, 
via een diapresentatie, hun nieuwe beleidsplan. Dit plan zal op korte termijn ook “on-
line” worden gezet, zodat iedereen het kan nalezen. Willy Spanjer geeft een 
toelichting op de belangrijkste punten uit het plan. De activiteiten van het nieuwe 
bestuur zullen vooral gericht zijn op het samenwerken met de leden van de 
vereniging en niet alleen voor de leden. Willy doet nog een oproep van vrijwilligers 
om mee te praten vanuit de seniorengroep en de veteranen. Zij kunnen zich bij haar 
aanmelden. 
 
De dames worden onder applaus vanuit de zaal benoemd als lid van het dagelijks 
bestuur. Willy Spanjer als voorzitter, Claudia van Rijn als secretaris en Yvette de Hoop 
als penningmeester.   
 

9. Vaststelling begroting 2018 
Dit stuk wordt door de nieuwe penningmeester toegelicht.  
Er wordt vanuit de zaal gevraagd of er geen geld is gereserveerd voor een nieuwe 
website. Deze is aan vernieuwing toe. 
Yvette geeft aan dat er eerst naar de inhoud zal worden gekeken. Andere opzet en 
actueler, waarbij er later wellicht geld kan worden vrijgemaakt voor een nieuwe 
website.  
De begroting voor het jaar 2018 wordt vastgesteld door de vergadering.  

 
 

10. Rondvraag 
 
Gera Snaterse en Jaenette Jungschlager willen graag de dames van het nieuwe bestuur 
feliciteren en bedanken dat zij zich bereid hebben getoond de functies van hun 
mannen over te nemen.  
Godard Kloos bedankt de afscheidnemende bestuursleden namens de leden van de 
tennisvereniging voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren hebben verricht. Ook 
Dave en zijn team sluiten zich hierbij aan.  
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Ook de dames van het nieuwe bestuur bedanken de vertrekkende bestuursleden voor 
hun inzet de afgelopen jaren. Hun woorden worden vergezeld van een mooie bos 
bloemen en een geschenkbon. 
 
Tot slot wordt door Willy Spanjer voorgesteld om Jaap Snaterse erelid van de 
vereniging te maken als dank voor de afgelopen twaalf jaar als bestuurslid van de 
vereniging. 
Dit voorstel wordt met applaus overgenomen door de algemene ledenvergadering. 
 
De vergadering wordt om 17.45 uur afgesloten met een uitnodiging aan de leden  om 
samen een drankje aan de bar te drinken. 
 
Tennisvereniging Nieuwe Sloot 
De voorzitter,       De secretaris, 
 
 
 
 
 
W. Spanjer       C. van Rijn 
 
 


