
 

 
 
 
 
Notities Hilmar voor de algemene ledenvergadering van 
de Zwaluwse Tennisvereniging op zondag 5 maart 2017 in de kantine aan 
de Groenendijk te Lage Zwaluwe. Aanvang is 14.00 uur. 
 
De agenda is als volgt: 
 

1. Opening door voorzitter 
Welkomswoord, voorzitter verzoekt de aanwezige leden om de presentielijst af te 
tekenen en de mobiele telefoons uit te zetten. 

 
Mededelingen:  

a. Afgelopen jaar hebben we Robert Steenstra bereid gevonden om de functie van PR 
en Sponsoring Commissie op zich te nemen. We komen hier straks op terug in punt 5. 
Bestuurswijzigingen. 

b. Ons ere-lid, Piet van Houwelingen, is overleden, de eerste voorzitter bij oprichting 
van de ZTV.  

c. Helaas zien we nog steeds het ledenaantal dalen. Als bestuur zullen we daarom 
aan al onze leden vragen zich in te spannen het ledenaantal weer te doen stijgen en 
weer meer mensen aan het tennissen te krijgen. Als we hierin slagen kunnen we de 
kosten spreiden!.  

b. Dit jaar hebben we 5 nieuwe jeugdleden te danken aan de Hockey op onze 
vereniging. 

c. De eerste 5 jarige rentevast periode van 4.6% is verlopen voor de lening op de 
banen. Er is een nieuwe rentevast periode vastgesteld van 1-jaar tegen 3.65%. We 
komen hier later op terug in de vergadering. 

d. We hebben nieuwe buren gekregen, de Scouting en het heeft even moeten duren, 
maar er is nu langs zij een parkeergelegenheid aangelegd. Een zeer welkome 
verbetering en met veel dank aan Johan Schippers voor zijn inzet! 

 
 

2. Goedkeuring verslag ALV d.d. 26 februari 2016 (ALV verslagen zijn te vinden op www.tennis-
zwaluwe.nl) 

 
Vragen afgelopen ALV: De enige vraag die werd gesteld was of we nog een 
Lustrum gaan vieren. Dat is gelukt en goed ook, mede dankzij de inzet van Robert 
Steenstra. 

 
 

3. Verslag van de commissies over 2016 
• Jeugd Commissie (-) 
• Technische Commissie, competitie en clubactiviteiten (Yvonne Driesen) 
• Kantine Commissie (-) 
• Ledenadministratie (Guido Fasbender) 
• Onderhoudscommissie (-) 
• PR en Sponsoring Commissie (Robert Steenstra) 

 
 

4. Financieel verslag 2016 en begroting 2017 (Walter Wienhoven) 
• Verslag kas controle commissie  
CvC: Riny Deijkers & Martin Strietman 
• Jaarcijfers 2016 
• Begroting 2017 

 



 

      Installeren nieuwe Cas Controle Commissie 
 
 
5. Bestuurswijziging  
 

De volgende wijzigingen aan het bestuur willen wij voorleggen aan 
de vergadering: 

 
- Voorzitter, Penningmeester en Technische Commissie functies blijven ongewijzigd. 
- Secretaris (periodiek aftredend): Guido Fasbender is bereid zijn functie voort te zetten, 

maar wil tegelijkertijd zijn functie open stellen, op dit moment vallen te veel taken terug op 
de secretaris en het zou goed zijn dit beter te spreiden. We zijn dus op zoek naar een 
nieuwe secretaris. 

- Onderhouds Commissie: wij hebben op dit moment nog geen vervanging en zijn nog steeds 
zoekende. 

- PR & Sponsoring commissie: graag willen wij Robert Steenstra voordragen als bestuurslid. 
- Kantine Commissie (periodiek aftredend): Theo van de Veeke is teruggetreden als 

bestuurslid. Er is nog geen vervanger, maar we hebben wel Bas Bel en Frans Lomeijer 
bereid gevonden om zich in te zetten voor de inkoop van de kantine. 

- Administratie Commissie:  Op dit moment worden de taken van de Administratie door de 
secretaris, Guido Fasbender, waargenomen. Inmiddels zijn we ver gevorderd in het 
overdragen van de administratieve taken naar het nieuwe systeem van de KNLTB.  

 
Dankwoord voor Theo: Theo was afgelopen jaar in de gelegenheid zich sterker in te zetten 
vanwege zijn aankomende pensioen. Helaas heeft zijn werkgever hem nog niet laten gaan 
en blijkt achteraf de tijdsinvestering te intensief. Tevens heeft Theo aangegeven dat hij 
plaats wil maken voor andere leden om de kantine te beheren. Wij bedanken Theo voor zijn 
trouwe inzet. 

 
Overgaan tot installatie van Robert Steenstra, met ingang van de volgende hamerslag.  
 

 
PAUZE 

 
6. Activiteiten 2017  door de voorzitters van commissies 

• Jeugd commissie (Linda/Annemiek?) 
• Technische commissie, competitie en clubactiviteiten (Yvonne) 
• Kantine commissie (Bas Bel/Frans Lomeijer) 
• Ledenadministratie (Guido Fasbender) 
• Onderhoudscommissie (-) 
• PR en Sponsoring Commissie (Robert Steenstra) 

 
7. Meerjaren beleidsplan 

 
Op dit moment zijn geen voorzieningen opgenomen in het meerjarenplan. Dit heeft te maken 
met de lening voor de tennisbanen die eerst afbetaald dienen te worden. De planning hiervoor 
en het leden behoud bepaald de ruimte die we hebben om verdere investeringen aan te gaan. 
 

 
8. Enquete ZTV 

 
Hierbij geef ik het woord aan Guido om de belangrijkste punten uit de enquete door te 
nemen. In totaal hebben we 59 reacties mogen ontvangen. De percentages geven weer 
hoeveel leden hebben gereageerd (absoluut, dus niet in verhouding/relatief), omdat 
meerdere antwoorden mogelijk zijn komt het totaal niet uit op 100%. 
 

1. V1: belangrijkste activiteiten: 



 

1. Racketavond/ochtend (62%) 
2. Open Toernooi (56%) 
3. Jeugdactiviteiten (42%) 
4. Club Toernooien (34%) 

 
Conclusie: belangrijk om de racketavond/ochtend in leven te 
houden. Voorstel om via Whatsapp een groep aan te maken 
waarin leden kunnen aangeven die komen! 

 
 

2. V2: Inzet bij Jeugdactiviteiten: 
1. Ja (42%) 
2. Niet van toepassing (50%) 

 
Conclusie: belangrijk om alle ouders van jeugdleden te betrekken en de taken goed te 
verdelen. Ook belangrijk om leden zonder kinderen niet verantwoordelijk te maken voor 
jeugd. 
 
Opmerking: er is niks te spelen voor de kleine kinderen. Kantine inkoop niet gericht op 
de jeugd, kan beter. 

 
3. V3: Invullen vrijwilligerstaken: 

1. Incidenteel, niet structureel inzetten (54%) 
2. Geen interesse (23%) – afkopen blijft mogelijk. 
3. Andere functies (2-15%) 

 
Conclusie: belangrijk om de taken goed te spreiden, velen willen wel, maar niet 
structureel. Vraag blijft hoe dit makkelijk kunnen communiceren?!  
 
Opmerking: Whatsapp groepen voor iedere commissie (groen, jeugd, kantine, etc.) 

 
 

4. V4: Meehelpen ledenaanwas: 
1. Nee, geen interesse (50 reacties, 87%) 
2. Ja, mits (7 reacties, 5-7%) 

  
Conclusie: we gaan een kleine vrijwilligerscommissie samen stellen om zich in te zetten 
voor ledenaanwas. Wie neemt de leiding…? 

 
5. V5: benaderen leden voor klussen 

1. E-Mail (39, 80%) 
2. Whatsapp (21, 43%) 
3. Telefoon, Facebook, anders (10, 2-10%) 

 
Conclusies: we gaan de leden via E-Mail, maar ook via Whatsapp benaderen voor 
commissie werkzaamheden. We moeten wel zorgen dat ze alleen doelmatig gebruikt 
worden, geen kletspraat. 

 
6. D’ees, hoe verder: 

1. 2x per jaar (32, 56%) 
2. Blader vaak door (15, 26%) 
3. Jammer, lees helemaal (9, 16%) 
4. Stop maar helemaal (6, 10%) 

 
Opmerkingen: veel respons. Mag ook digitaal, scheelt aanzienlijk in drukkosten. 
Conclusies: vanaf 2018 terug naar 2x per jaar. Mogelijk geheel over naar digitaal 
om kosten te besparen (wordt onderzocht). 



 

 
7. Interesse om lening te spreiden en te dragen onder de 

leden: 
1. Geen interesse (45, 78%) 
2. Misschien interesse (10, 17%) 
3. Wel interesse (3, 5%) 

 
Opmerkingen: afhankelijk van het aanbod en regeling. 
Conclusies: bestuur komt terug met een voorstel in overleg met de leden die 
interesse hebben getoond. 
 

8. V8: contributie verhogingen 
1. Geen probleem (29, 49%) 
2. Liever niet (29, 49%) 
3. Absoluut niet (2%) 

 
Opmerkingen: veel bereidwilligheid, zolang het ten goede komt van de vereniging. 
Eventueel hogere marges verlangen op kantine. 
 
Conclusie: indexeren van contributie, recht om te verhogen van €2,50 per 2018 per 
senior lid en familielidmaatschap €5 per 2018. 

 
 

9. V9: Acceptatie betalen met pin? 
1. Ja (41, 70%) 
2. Nee (18, 30%) 

 
Opmerkingen: Probleem met de jeugd die geen bankpas heeft. 
 
Conclusie: Pinnen (kosten circa €150) komt dan naast losgeld. Losgeld (kosten 
storten losgeld contract) blijft noodzakelijk voor de jeugd en in het geval dat leden 
geen pinpas bij zich hebben.  
 
 

10. V10: komt u op de ALV? 
1. Ja (10, 18%) 
2. Nee (45, 82%) 

 
Conclusie: even tellen hoeveel er nu echt zijn gekomen! 

 
 
 

 
9. Rondvraag 

 
Rondvraag aan de aanwezige leden. 
 
 
 

Namens het bestuur 
 
Hilmar Backer (Voorzitter) 
Guido Fasbender (Secretaris)  
Walter Wienhoven (Penningmeester) 
 


