
 

 
 
Aanwezig: Guido Fasbender, Frans Lomeijer, Anton Reijnaart, Johan 
Noordhol, Ad Schuurmans, Bas Bel, Yvonne Driesen, Hilmar Backer, 
Walter Wienhoven, Robert Steenstra, Harald de Ruiter 
 
 
Notulen voor de algemene ledenvergadering van 
de Zwaluwse Tennisvereniging op zondag 27 juni 2021 op het terras van de ZTV kantine 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) Dit jaar is wederom geteisterd door de gevolgen van de COVID-19 pandemie. Met 
de lopende vaccinaties is er stille hoop dat er in het najaar weer competitie 
gespeeld kan worden. Gelukkig mogen we nog wel tennissen, maar het zou 
aangenaam zijn als de kantine ook weer volledig open mag.  

b) Afgelopen jaar hebben we voor het eerst de Zomer Challenge geintroduceerd, een 
lidmaatschap van slechts 3 maanden (juni t/m augustus) voor €60 gedurende de 
zomerperiode inclusief 2x clinics en deelname aan de Clubkampioenschappen. 11 
nieuwe leden hebben deelgenomen en enkele zijn blijven hangen en lid geworden, 
dus we zetten dit door en hopen dat zich nog meer leden zullen aansluiten. Dit jaar 
hebben we een stijging gezien van ca. 25 leden, wat een enorme aanwinst is. 

 
2. Goedkeuring verslag ALV d.d 5 juli 2020 (ALV verslagen zijn te vinden op 

www.zwaluwsetennisvereniging.nl) 
 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder wijzigingen 

 
3. Financieel verslag 2020, begroting 2021 & meerjarenplan (Walter Wienhoven) 

 
Namens het bestuur, W. Wienhoven, penningmeester Zwaluwse Tennisvereniging  
Besproken worden:  

- verlies- en winstrekening 2020  
- balans 2020  
- begroting 2021 & aangepaste begroting 2021 
- (meerjaren)liquiditeitsbegroting 2021 

 
Bestuursverslag 2020 
Ook in 2020 heeft Corona een grote impact gehad op de club. Net als in 2019 zijn we genoodzaakt 
geweest het tennispark voor een deel van het jaar te sluiten. Gelukkig zijn er ook perioden in het 
jaar geweest dat er wel gespeeld kon worden. Helaas hebben de competities niet volledig kunnen 
plaatsvinden. 
Ondanks Corona hebben in 2020 nieuwe leden weer de weg naar de club gevonden. Voor het 
eerst in jaren is er een stijging te zien in het ledenaantal. Op dit moment heeft de club 191 actieve 
leden! 
Door de ontvangen ‘tegemoetkoming COVID-19’ van € 4.000 is het gelukt de enorme terugval in 
kantine-inkomsten (meer dan een halvering t.o.v. 2019) te compenseren. 
Het boekjaar wordt afgesloten met een tekort van € 2.299 versus een begroot tekort van € 4.150. 
 
Operationeel resultaat 
Door de instroom van een aantal nieuwe senior leden (12) en deelnemers aan de Zomerchallenge 
(13) zijn de contributie inkomsten fors hoger dan begroot. Daarnaast is het tegen de verwachtingen 

http://www.zwaluwsetennisvereniging.nl/


 

in ook gelukt om alle contributiebedragen te incasseren. Ondanks de 
beperkte opening van de kantine zijn er geen leden geweest die een 
verzoek tot teruggaaf van de afkoop van de bardienst hebben gedaan 
(omdat het niet gelukt is alle bardiensten in te plannen). 
De sponsorinkomsten zijn ook hoger uitgevallen dan begroot. De eind 
2019 ingezette actie voor een nieuwe ronde sponsorbordjes heeft begin 
2020 nog gezorgd voor de nodige inkomsten. Dank aan de 
sponsorcommissie voor dit mooie initiatief! Verder is in de vorm van 
sponsoring de blokhut en de schutting opgeknapt. 
De kosten in 2020 zijn in lijn met de begroting. Een forse naheffing op de energiekosten uit 2019 
wordt gecompenseerd door diverse meevallers. Verder zorgt de ontvangen ‘tegemoetkoming 
COVID-19’ van € 4.000 ervoor dat de totale kosten fors lager uitvallen dan in 2019. Exclusief de 
kantine komt het operationeel resultaat uit op een tekort van    € 5.497.  
 
Resultaat kantine 
De inkomsten uit de kantine zijn ondanks de al lage verwachtingen toch lager uitgevallen dan 
begroot. Door de verkoop van een deel van de voorraden valt het netto resultaat gunstiger uit dan 
verwacht. De netto bijdrage van de kantine bedraagt € 4.534. 
 
Begroting 2021 
Ook in 2021 heeft Corona nog een grote impact op de begroting. Het bestuur verwacht in 2021 
een vergelijkbaar beeld als in 2020 en daarmee komt de begroting uit op een tekort van € 2.500.  
Op het moment van de ALV is (wederom) een aanvraag voor een ‘Tegemoetkoming schade 
COVID-19’ in 2021 toegekend en inmiddels heeft de club de tegemoetkoming van € 4.500 
ontvangen.  
 
Financiering 
Door de ontvangst van de tegemoetkomingen vanuit het Rijk is de club in staat om (voorlopig) alle 
activiteiten uit de beschikbare (kas)middelen te financieren. De komende twee jaren voorziet het 
bestuur in ieder geval geen knelpunten in de liquiditeit.  
In 2023 staat de uitbetaling van de eerste tranche van de ledencertificaten gepland. Zonder grote 
tegenvallers in de komende jaren zijn er geen aanvullende middelen nodig om de terugbetaling 
doorgang te laten vinden. 
 
Verslag kascontrole 
In juni 2021 heeft de kascontrolecommissie, bestaande uit de heren M. Venema en H. 
Schuurmans, een controle uitgevoerd op het jaarverslag. Naast een aantal ontbrekende bonnen 
voor inkoop bij de Makro (t.w.v. € 297,45) en Hornbach (t.w.v. € 5,30) zijn geen onvolkomenheden 
geconstateerd.  

 
 
Meerjarenplan 
Bij deze willen wij graag met jullie de uitkomsten delen van de energiescan en de LED-verlichting: 
 

a) Energiescan – resultaat bespreken (of tijdens meerjarenplan) 
b) LED-verlichting – offerte bespreken 

 
Het jaar 2023 wordt een jaar dat financieel moeilijk te overbruggen valt door de tekorten die zijn 
ontstaan gedurende de Corona pandemie. De vereniging heeft de verplichting om de leden 
certificaten deels af te lossen. Hier wordt het voorstel gedaan om de betreffende leden te 
benaderen bij afloop van de certificaten en te vragen om deze verder op te schuiven.  
 
Wat betreft het onderhoud van het pand is de staat van kozijnen matig en heeft prioriteit. Deze 
dienen opnieuw geschilderd en onderhouden te worden.  
  
De KNTB laat vanaf 2023 de ledenpas vervallen. Dit is tevens de toegangspas van de kantine en 
die komt te vervallen. Gedurende 2022 zal naar een oplossing gezocht moeten worden voor het 
toegangssysteem van de kantine. Wellicht vervanging van de huidige pasjes, of het systeem zelf. 



 

 
Dank gaat uit naar Walter Wienhoven voor de goede zorg rondom de 
financien. 
 
Het financieel verslag wordt goedgekeurd door de kas controle commissie 
(CvC: Magiel Venema & Hans Schuurmans) en de vergadering. 
 
 
 

4. Bestuurswijzigingen  
 

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

- Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, PR & Sponsoring functies blijven ongewijzigd.  
- Dankwoord Guido Fasbender: bij deze wil ik ook gebruik maken van de mogelijkheid 

om iemand in het bijzonder te bedanken. Guido Fasbender heeft meerdere jaren in het 
bestuur gezeten, hij is actief in de Technische Commissie en doet nog vele 
administratieve werkzaamheden en heel belangrijk.... de IT gerelateerde 
werkzaamheden, zoals de pasjes activeren. Hij is eigenlijk betrokken bij alles en nog 
steeds, maar daar komt helaas een einde aan. Guido gaat verhuizen en zal zijn 
werkzaamheden gaan neerleggen. Wij willen hierbij Guido enorm hartelijk danken voor 
de vele goede dingen die hij heeft gedaan voor deze vereniging. Hopelijk blijft nog even 
actief, zolang hij nog woonachtig is in Lage Zwaluwe.  

 
Het animo voor nieuwe bestuursleden en commissieleden blijft een zorgwekend probleem. 
Het bestuur laat weten dat dit beperkingen zal opleveren in de uitvoering van onze 
bestuurstaken en dat bepaalde activiteiten tijdelijk of geheel worden stilgelegd, totdat we 
weer een voltallige bezetting hebben van bestuur en commissies hebben. We zullen meer 
moeten doen om nieuwe leden aan te trekken, wat tevens een enorme uitdaging is in deze 
tijden waar het Coronavirus weer elk moment kan toeslaan. 
 
 

5. Benoeming Ere-lidmaatschap 
Zoals enkele leden al hebben vernomen hebben we een lid onder ons die wij graag in het 
zonnetje willen zetten met een benoeming tot ere-lid. Het gaat om Ad Schuurmans. Ad 
heeft in het bestuur gezeten in de periode 2008 t/m 2014. Hij heeft jarenlang gezorgd voor 
de kantine, de banen en het groen op het park. Ad is een man van weinig woorden, soms 
een tikkeltje eigenwijs, maar wel een van man van daden. Hij heeft geholpen aan o.a. de 
baanverlichting op banen 4 & 5, de all-weatherbanen, de overkapping naast het terras, de 
nieuwe overkapping van het terras. Naast de tennis is Ad ook enorm actief en heeft 
namens de Gemeente al eerder de “Bronzen Bever” in ontvangst mogen nemen. Afgelopen 
jaar heeft hij de blokhut opgeknapt, nieuwe deuren geplaatst, nieuwe schutting geplaatst 
achter de blokhut, alles 3x geschilderd. Hij weet dat de tennisvereniging een moeilijke tijd 
doorgaat en heeft besloten alle onkosten (~€ 900) te schenken aan de vereniging. Het is 
tijd dat we wat terug doen en Ad Schuurmans benoemen tot ere-lid van de Zwaluwse 
Tennisvereniging. Hierbij vraag ik de leden of er bezwaren zijn om hem te benoemen. 
Indien er geen bezwaren zijn, gaan we op zoek naar een geschikt moment om Ad te 
benoemen en houden we dit graag nog geheim tot de benoeming. 

 
6. Rondvraag & Sluiting 

 
Rondvraag aan de aanwezige leden. 
 
 
Aangegeven wordt dat we een keuze moeten maken om het Open Toernooi (officieel via 
KNLTB) te blijven organiseren, of beslissen een club kampioenschappen te houden. Dit 
laatste schept minder verplichtingen en is makkelijker te organiseren. De voorkeur gaat uit 
naar clubkampioenschappen dat open staat voor externen, “een Zwaluws Toernooi”, 



 

waarbij leden en niet leden kunnen deelnemen. Een belangrijke 
voorwaarde is wel dat we leden hebben die dit willen organiseren. 
 
Ad Schuurmans geeft aan dat alle commissie’s weer een eigen 
bestuurslid moeten leveren. Hiermee kunnen we een betere 
afstemming bereiken. Het bestuur neemt deze opmerking mee, 
maar geeft ook aan dat we nu al kampen met een te kort aan 
commissie- en bestuursleden. Gezien het huidige ledenaantal en 
het geringe animo is er bewust voor gekozen om het bestuur klein te houden. 
 
Johan Noordhol vraagt of we vanuit de contributie een vaste bijdrage kunnen krijgen, of 
wellicht verhogen voor groendienst activiteiten, zodat er budget is voor grotere 
snoeiwerkzaamheden. Het bestuur geeft aan dat de situatie steeds opnieuw moeten 
bekijken, maar dat in de huidige begroting weinig ruimte is voor extra uitgaven. Wel moeten 
we meer vrijwilligers gaan inzetten om deze werkzaamheden uit te voeren.   
 
Frans Lomeijer geeft aan dat het zondagochtend tennis nog wel eens spaak loopt met de 
jeugdcompetitie.  Welke voorzieningen kunnen getroffen worden of kunnen er banen 
vrijgehouden worden? Het bestuur geeft aan dat het beleid ongewijzigd blijft om competitie 
voorrang te geven boven vrij tennis. De jeugdcompetitie kent ochtenden waarbij meerdere 
verenigingen samen komen bij de tennisclub, waardoor soms alle banen nodig zijn. Het 
voorstel is om een contactpersoon namens het zondagochtend tennis contact te laten 
onderhouden met Annemieke Hop, die de jeugdcompetitie begeleid. Dan is het in ieder 
geval duidelijk welke ruimte beschikbaar is en vanaf hoe laat. Als er ruimte is naast de 
competitie, kunnen we wel het zondagochtend tennis voorgang geven op vrij tennis.  
 
De dinsdag Clubavond (voorheen de Racketavond) vraagt om op dinsdag banen vrij te 
houden. We gaan de leden informeren dat er minstens 2 banen worden vrijgehouden voor 
de Clubavond. Er zijn ook trainingslessen op dinsdag. Dat betekent dat er beperkt ruimte is 
voor vrij tennis.  
 
Er wordt gevraagd of de Bardienst coördinatie / communicatie via mail boodschap aan 
commissie via een boekje kan worden doorgegeven. Op dit moment dient er eerst iemand 
opnieuw te worden aangesteld voor de vrijwilligerscoordinatie en de bardiensten planner.  
 
De vergadering wordt gesloten en we vieren samen dat Ad Schuurmans ons nieuwe ere-lid 
is geworden! 

 
Namens het bestuur 
 
Hilmar Backer (Voorzitter) 
Harald de Ruiter (Secretaris)  
Walter Wienhoven (Penningmeester) 
Robert Steenstra (PR & Sponsor Commissie) 
 


