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1. Opening en mededelingen 
 
De vergadering wordt door de voorzitter geopend, met vermelding dat het bestuur blij is met de 
hoge opkomst en een verzoek aan de aanwezigen om de presentielijst te tekenen, indien dit nog 
niet is gedaan. 
Aanwezig: 47 leden* 
Met kennisgeving afwezig: 14 leden* 
(* namen op te vragen bij het bestuur) 

 

2. Notulen van de Algemene Ledenraadsvergadering (ALV) van 2019 
 
De notulen van de ALV 2019 worden goedgekeurd met dank aan de notulist Caroline de Wild. 

 

3. Ingekomen stukken 
 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

4. Bestuurssamenstelling 2019 / dringende oproep voor bestuursleden 

Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit vier leden: 

Corine Teleng - van Dijk Voorzitter 
Paul van den Berg Penningmeester 
Joop Palotz Secretaris 
Richard Hilhorst Algemeen bestuurslid 
 
Dit is een krappe bezetting. Met moeite hebben zij de lopende zaken kunnen behartigen 
en zijn er ook nog wat taken van andere commissies opgepakt. Er staan nog diverse punten op 
de agenda. Er is zeker nog één bestuurslid nodig om de lopende en komende zaken binnen de 
vereniging in goede banen te leiden.  Met deze formatie lukt het niet om alle plannen te laten 
zien of te realiseren. Een oproep van het bestuur tijdens de vergadering, levert geen nieuwe 
bestuursleden op. Men mag zich ook na afloop van de vergadering melden of via een e-mail 
naar bestuur@tvmeerburg.nl 

 

5. Financiële verantwoording 2018 

Er zijn geen vragen over de jaarrekening 2018 en de jaarrekening van 2018 wordt vastgesteld. 
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6. Financiële verantwoording 2019 
 
Na een korte toelichting van de penningmeester op de jaarrekening 2019, geeft Henk Vink  
namens de Kascommissie, een toelichting. Henk Vink heeft samen René Jacobs de kascontrole 
gedaan. Daar waar de kascommissie vorig jaar redelijk kritisch was, is het nu keurig geregeld en 
heeft de kascommissie geconstateerd dat de voorgestelde suggesties zijn overgenomen. 
TV Meerburg staat er goed voor en is in financieel opzicht een heel gezonde vereniging. 
- De banen staan nog voor € 10.340 euro op papier. Deze waarde zou weg geboekt kunnen 
worden. De penningmeester meldt dat dit volgend jaar gebeurt, het is ook mogelijk om deze 
boeking nog dit jaar te corrigeren. 
- Alle vorderingen die er waren zijn op één na binnen.  
- De marge op de kantine is 59 procent.  
- De check of alle betalingen op de juiste rekeningen terecht zijn gekomen, kon niet worden 
uitgevoerd. Er zijn geen redenen om aan te nemen dat dit niet goed is gegaan. 
 
De ALV neemt het advies van de kascommissie over om het bestuur decharge te verlenen. 
Vanwege het reglement van aftreden zijn er twee nieuwe leden voor de kascommissie nodig:  
Peter Versteegen en Albert Bosman melden zich hiervoor aan.   

 

7. Begroting 2020 
 

De getoonde sheet heeft als titel ‘3. Begroting 2019’, dit moet zijn: ‘3. Begroting 2020’.  

Conny van Leeuwen vraagt hoe reëel het is dat de kosten van activiteiten lager zijn dan die van 
vorig jaar. Dit heeft voor een groot deel te maken met de overgang van tennisschool. Er zijn 
andere afspraken met Tennisschool Nossik Versteeg gemaakt dan voorheen met I’m Tennis. Dit 
resulteert in lagere kosten en meer aanwezigheid van de trainer. 

Contributie: de vraag wordt gesteld van hoeveel leden wordt er uitgegaan? 200 leden is het 
uitgangspunt. Er worden meer jeugdleden verwacht. Op dit moment heeft TV Meerburg  196 
leden. Met de nieuwe tennisschool is nu al zichtbaar dat er meer lessen worden afgenomen. De 
verwachting is dat de nieuwe banen én de nieuwe tennisschool, nieuwe leden zullen 
aantrekken. Om die reden en om de vereniging niet uit de markt te prijzen,  wordt een besluit 
over contributieverhoging naar volgend jaar doorgeschoven. 

Patrick Went vraagt naar de rest van de boekwaarde van de banen. De penningmeester 
refereert aan het eerdere verslag van de kascommissie dat deze meegenomen had kunnen 
worden in de afschrijving van dit jaar en dat dit niet is gebeurd. 
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8. Ledenwerfcommissie 

Bernadet van der Poel blikt terug op de door de ledenwerfcommissie succesvol georganiseerde 

activiteiten zoals Nellie’s snerttoernooi,  de Dorpers-Dijkersavond, de Open Dag, de Ladies 

Evening, de Zomerchallenge die 16 zomerleden heeft opgeleverd, het Nieuwjaarsontbijt en 

recentelijk weer Nellie’s Snerttoernooi. Naast deze successen, bleek er geen belangstelling te zijn 

voor het rackettrekken, dat na acht weken is gestopt. De ledenwerfcommissie richt zich nu op de 

eerstvolgende activiteit: de Open Dag op zondag 15 maart a.s. waarbij hopelijk, evenals vorig 

jaar, de commissie weer een beroep kan dan op de medewerking van andere leden. Uiteraard 

zijn ook nieuwe ideeën van harte welkom. 

 

9. Sponsoring 

René van der Poel geeft een toelichting op de activiteiten van de Sponsorcommissie. 
Afgelopen jaar is de lijst met sponsors en bijbehorende activiteiten weer inzichtelijk gemaakt. Er 
is contact gelegd met de eigenaren van de hangende borden en doeken en nieuwe sponsors zijn 
benaderd met als resultaat vier nieuwe borden en twee nieuwe doeken. Daarnaast zijn de Club 
van 25 en de Club van 100 opgezet. Deze initiatieven worden gecontinueerd. Afgelopen zomer is 
er een BBQ georganiseerd voor Biz Grote Polder. 
Voor dit jaar gaat de werving en activiteiten voor nieuwe sponsoren weer door. 
Henk Vink noemt dat met een realisatie van 3900 euro er een bescheiden bedrag van 4100 euro 
in de begroting 2020 is opgenomen. 
 
 

10. Barcommissie 

Marjolein van Wallenburg vertelt over de voortgang van de Barcommissie. De grootste 
verandering is de overgang van leverancier van Langerak en de Jong naar de MCD supermarkt. 
Dit gaat nu goed. Met name in de winter is er zo weinig te bestellen, dat MCD supermarkt hier 
beter bij past. Bij Langerak en de Jong is een minimum bedrag aan gratis bezorging verbonden. 
Er is een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft. De koffie is lekkerder. De koffiebonen komen nog 
wel bij de Langerak en de Jong vandaan.  Carola en Nico Vos doen het onderhoud van het koffie 
apparaat. Belangrijk is om na de bardienst het bakje met prut te legen. Als dat niet gebeurt, is 
dat veel extra werk.  
Ook dank aan Jaap Azier, die helpt bij het opruimen van de bestellingen. Een klein aantal prijzen 
zal stijgen. Iedereen is inmiddels aan het kassasysteem gewend. Het voorstel is om per 1 april 
a.s. alleen te pinnen om geen contant geld meer in omloop te hebben.  
Olaf Vos vraagt hoe dit dan gaat als kinderen een zakje chips willen kopen. Ervaring  bij andere 
verenigingen leert dat dit via pasjes van ouders wordt verrekend. 
Op de vraag van Bea van der Poel of er ook via de telefoon betaald kan worden, wordt 
bevestigend geantwoord. 
Het voorstel van overgang naar alleen pinbetalingen per 1 april a.s., krijgt steun van de ALV. 

Voor zowel de Ledenwerf-, Sponsor- als Barcommissie wordt waardering uitgesproken en is er 

applaus.  
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 11. Clubhuis 
 
Het bestuur meldt dat er veel  tijd en energie is gestoken in de voorbereidingen van de 
vernieuwing van het clubhuis als onderdeel van een groter vernieuwingsplan van clubhuis, 
Eendenkooi en de naastgelegen basisschool.  Het bestuur heeft een aantal  inspraakavonden en 
raadsvergaderingen bijgewoond waarbij verschillende voorstellen zijn gepresenteerd. De ligging 
van de banen blijft onveranderd. Dat is bevestigd gekregen.  Na maanden van stilte is er 
afgelopen week bekend geworden dat de plannen voor Eendenkooi en clubgebouw 10 jaar 
uitgesteld kunnen worden.  Overmorgen is er Raadsvergadering, dan mag TV Meerburg inspraak 
houden. Henk Vink en Patrick Went  adviseren het bestuur hierbij.  In maart wordt er een besluit 
genomen. Daar is het bestuur niet bij aanwezig. Dit keer geen tekening, maar het plan is 
veranderd.  Kortom, er is sprake van enige onzekerheid. Als er meer duidelijkheid is, zal er 
gekeken moeten worden wat er met het onderhoud van het dak van het clubhuis gaat 
gebeuren. 

 

12. Jeugdcommissie 

Vanuit tennisschool Nossik Versteeg is aangegeven dat er bij TV Meerburg een jeugdcommissie 
opgericht zou moeten worden. Mocht je in de jeugdcommissie willen meld je dan aan via 
bestuur@tvmeerburg.nl. Conny van Leeuwen stelt de vraag of er van de huidige jeugdleden 
wellicht ouders zijn die tennissen. Dat zal worden uitgezocht. Het ontbreken van een 
Jeugdcommissie blijft lastig punt. Zeker als de vereniging groeit, is dit een belangrijk punt en 
voor nu een groot gemis.  

 

13. Website / app 

Richard Hilhorst heeft vorig jaar een nieuwe website gemaakt. Het blijkt dat de meeste mensen 
via de mobiele telefoon naar de website gaan. De agenda is eraan toegevoegd en wordt 
bijgehouden door Nico Vos. Richard heeft de website kosteloos gebouwd samen met Peter 
Versteegen. Ook zij krijgen applaus.  
Daisy de Jong deelt deze informatie op Facebook. De informatie wordt nu via de website, 
Facebook en nieuwsbrieven verspreid. Dit geeft de vereniging een levendige uitstraling. 

 

14. Verzekeringen 

Voordat er tot dit onderwerp wordt overgegaan, blikt het bestuur terug op de activiteiten van 
2019  zoals aanschaf nieuwe stoelen, de website, samen met Sponsorcommissie georganiseerde 
Biz BBQ. Voor Studentenclub Omgevingsdienst West, is er een lunch verzorgd en 350 euro 
resultaat behaald. De Rabobank actie (voormalige fietstocht) heeft 538 euro resultaat 
opgeleverd.  Zeker ook een aanwinst is de nieuwe tennisschool. 
Karin den Elsen heeft afgelopen zomer lessen verzorgd voor de kinderen van de BSO.  
Via de Groene club (energieadvies team, gratis via KNLTB) heeft het bestuur adviezen over 
duurzaamheid ontvangen. Hieruit blijkt dat vanwege de slechte staat van het dak, er geen 
zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Er zijn ook 2 stagiaires van de school Visser ’t Hooft    
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ieder 15 uur ingezet voor de vereniging. Zij deden onderhoud in het clubhuis en hebben buiten 
gesnoeid. Hiermee hebben zij hun maatschappelijke stage afgerond, waar het bestuur heel blij 
mee was.  

De Kringgesprekken die georganiseerd werden met de regiomanager van de bond zijn zoveel 
mogelijk bezocht.  

Er is een nieuw Sportfonds opgericht in Zoeterwoude, met een speciaal hiervoor aangestelde 
sportformateur, Jorrit Smit, die een aantal sportzaken gaat faciliteren.  

Het bestuur heeft de taken van de baan- en LED commissies overgenomen en de samenwerking 
opgezocht met de baancommissie van ZTC. 

De verzekeringsportefeuille is opnieuw bekeken. Via de bond is er met een derde partij inzicht 
gekregen op de waarde van het gehele complex en daar zijn verzekeringen nu op afgesloten. 
Tevens is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstand verzekering 
afgesloten, dat is  belangrijk omdat de vereniging met veel partijen in onderhandeling is. 
De overgesloten polissen lopen nu met een KNLTB korting bij een partij. Voor de rechtsbijstand 
is er geen collectiviteit, deze dekking is bij Van der Meer verzekeringen afgesloten. 

 

15. Licht en Banen 

Het bestuur refereert aan de eerder gehouden informatie avond en de informatie op de website 
hierover. Alle getoonde bedragen zijn inclusief BTW. De subsidieregeling hiervoor loopt tot 
2024. 
Subsidie geldt voor verlichting maar ook voor vervanging van de masten. De voorstellen voor 
zowel nieuwe banen (Provision, firma Antea)  als verlichting (Lumosa LED, firma Strago) inclusief 
masten worden unaniem aangenomen. 
Nu deze besluiten genomen zijn, gaat het bestuur aan de slag met de realisatie ervan. De 
tijdlijnen en de te verwachte impact worden via de nieuwsbrieven gedeeld. 

 

16. Rondvraag en sluiting 

Bestuur: Competitie: de drie leden die zich hiermee bezig houden, hebben aangegeven hiermee 
te gaan stoppen in de nabije toekomst. Sabine Bartholomeus  licht de werkzaamheden toe. Het 
bestuur doet een oproep wie dit over wil nemen. Het is handig als mogelijke gegadigden met de 
voorbereiding van de komende competitie mee kunnen kijken. Martien Deijsselberg meldt zich 
hiervoor aan. Het zou goed zijn als dit aangevuld wordt met afvaardiging vanuit andere 
invalshoeken, zoals bijvoorbeeld jeugd. 

Bestuur: Het Bitterballentoernooi is een groot succes gebleken met veel inschrijvingen. 
Complimenten hiervoor. 

Larissa Arkesteijn vraagt met het oog op de komende competitie hoe de banen er nu bijliggen.  
Tijdens de informatieavond is aangegeven dat de banen gerepareerd worden voor de 
competitie. Dit kost 3000 euro.  Toen is geopperd of er d.m.v. een andere indeling, waarbij 
slechts drie van de vier banen nodig zijn voor de competitie, hierop bespaard kan worden.  Dan 
kan eerder gestart worden met de onderzoeken die nodig zijn voor de baanvervanging. 
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Daarnaast is er contact met ZTC of er uitwisseling van banen mogelijk is. Deze mogelijkheden 
worden nu onderzocht. 

Els van Slooten sluit de rondvraag af met een dankwoord aan het bestuur voor het vele werk dat 
is verricht in het afgelopen jaar. Dit compliment krijgt bijval met een applaus voor het bestuur. 
 

Hiermee wordt de ALV 2020 afgesloten. 
 


