
 

Notulen voor de algemene ledenvergadering van 
de Zwaluwse Tennisvereniging op zondag 5 juli 2020 in de kantine te 
Lage Zwaluwe. Aanvang is 14.00uur. 
 
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 getekend door de uitzonderlijke start als gevolgd van de COVID-19 
pandemie. Het nieuwe tennisseizoen stond in de startblokken, maar helaas moest 
alles in het slot. Inmiddels mogen we weer voorzichtig de tennisbaan op onder 
strikte voorwaarden van het VWS en RIVM en protocollen van NOC-NSF en KNLTB 
en additionele toestemming van de Gemeente. We gaan ervan uit dat ieder zich 
hier strikt aan blijft houden, het gaat immers om een dodelijk virus en alles staat in 
het belang van de gezondheid van onze leden, familie, vrienden en kennissen.  

b) Afgelopen jaar hebben we een nieuwe nieuwe tennisleraar aangetrokken, Stijn 
Adriaensen, van de TTTB (Top Tennis Training Brabant). Naar aanleiding van de 
ledenenquete hopen we hiermee te kunnen voldoen aan de behoefte om 
doordeweeks op een avond te trainen en afspraken te maken voor korte 
lesperiodes, waarmee meer flexibiliteit ontstaat. Ook worden vaker cliniques 
opgezet. Op dit moment zien we een duidelijke toename in het aantal jeugdleden en 
seniorleden dat tennisles krijgt. Hiervoor willen we in het bijzonder Annemieke Hop 
bedanken voor haar inzet om dit mogelijk te maken.  

c) Vorig jaar hebben we het pinnen ingevoerd. Het vergde wat aanpassingen van 
onze leden, maar het ontneemt veel werk (en kosten) van de kantinecommissie en 
penningmeester. Inmiddels zijn de leden wel gewend aan het betalen met pin, zoals 
dat inmiddels ook gebruikelijk is bij vele andere sportkantines, maar blijft het gebruik 
van de kassa nog een uitdaging. Op dit moment is contactloos betalen de norm, dus 
we zijn erg blij dat dit gelukt. In het bijonder willen we Bas Bel en Walter van 
Wienhoven bedanken. 

d) We hebben gedurende het jaar 2019 een onverwachte keuring gehad van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Uit het onderzoek is gelukkig 
gebleken dat we aan bijna alle wetgeving voldoen, op een puntje na....de 
brandblussers waren wel aanwezig, maar waren niet gebeugeld opgehangen. De 
KC heeft dit in orde gemaakt en ook een brandblusser geplaatst in de bijkeuken, bij 
de frituur, met verwijzingsborden. Volgens de nieuwste wetgeving voldoen we nu 
ook aan de meldingsplicht via het activiteitenbesluit, dat nu ter kennis voorligt bij de 
Gemeente. De omgevingsdienst heeft ons bedankt voor de goede medewerking. 
Wederom willen we de KC en Walter van Wienhoven bedanken voor hun bijdrage. 

e) Open Toernooi: Inmiddels is het per 2 augustus weer mogelijk om Toernooien en 
activiteiten te organiseren. De Open Toernooi Commissie o.l.v. Anton Reijnaart en 
Bart Bressers heeft besloten dit jaar geen Open Toernooi te organiseren. Wel is er 
de bereidheid om een clubkampioenschap te organiseren. Gezien de risico’s en 
vele regelgeving blijkt het te risicovol en te omslachtig een KNLTB toernooi op te 
zetten en houden we het graag wat eenvoudiger in de opzet. 

f) Zomer Challenge: dit jaar nemen we deel aan de Zomer Challenge. Dit maakt het 
mogelijk om tijdelijk lid te zijn in de periode juni t/m augustus, incl. clinic en 
toernooideelname vor slechts €60. We hebben al 11 nieuwe leden erbij. In totaal 
staan we nu op 180 leden, een lichte stijging.  

 
2. Goedkeuring verslag ALV d.d. 24 maart 2019 (ALV verslagen zijn te vinden op 

www.zwaluwsetennisvereniging.nl) 

 
3. Financieel verslag 2019 en begroting 2020 (Walter Wienhoven) 

 

http://www.zwaluwsetennisvereniging.nl/


 

Namens het bestuur, W. Wienhoven, penningmeester Zwaluwse 

Tennisvereniging  

Besproken worden:  
- verlies- en winstrekening 2019  
- balans 2019  
- begroting 2020 & aangepaste begroting 2020 
- (meerjaren)liquiditeitsbegroting 2020 
 
Bestuursverslag 2019  
Door alle hectiek rond Corona lijkt 2019 alweer lang geleden. Een periode waarin tennis even 

niet op de eerste plek kwam en ons tennispark noodgedwongen ‘op slot’ moest, heeft Corona 

er toe geleid dat de ALV pas plaats heeft kunnen vinden op 5 juli 2020. Dit betekent ook dat 

het jaarverslag pas op deze datum is vastgesteld.  

Voor de club was 2019 een jaar waarin de dalende trend in contributie-inkomsten is 

omgekeerd, maar vooral ook het jaar waarin de Zwaluwse Tennisvereniging afscheid heeft 

genomen van cash betalingen en is overgegaan op volledig pinnen. Een overgang waar we 

lang tegenaan hikten, maar die achteraf toch soepel is verlopen.  

Verder is het bestuur er in 2019 in geslaagd de voorwaarden van de lening bij de Rabobank te 

wijzigen, waardoor de jaarlijks verschuldigde aflossing wordt verspreid over een langere 

periode wat leidt tot een beter toekomstperspectief van de liquide positie van de club.  

Het boekjaar wordt afgesloten met een tekort van € 2.066 versus een begroot tekort van € 

4.500.   
 
Operationeel resultaat  
Het vorig jaar in de ALV genomen besluit tot een verhoging van de contributie voor het senior 

lidmaatschap naar € 130,- per jaar heeft positieve invloed gehad op de contributie-inkomsten. 

Voor het eerst in jaren zijn deze inkomsten constant gebleven ten opzichte van het 

voorgaande jaar. 

 

 
 

De overige inkomsten zijn in lijn met begroting. De sponsorborrel heeft verder gezorgd voor 

een mooie opbrengst van € 1.600,- waarmee (na aftrek van cateringkosten) het gelukt is de 

netten te vervangen zonder aanspraak te hoeven maken op het budget voor 

onderhoudskosten.  

De kosten zijn in 2019 lager uitgevallen dan begroot. De stijging van de energiekosten, 

belastingen (naheffing 2018) en bankkosten (eenmalige aanschaf pinautomaat en kosten 

wijziging lening) worden ruim gecompenseerd door de lagere onderhoudskosten. Deze waren 

te hoog ingeschat. Exclusief de kantine komt het operationeel resultaat uit op een tekort van € 

10.753. 
 
Resultaat kantine  
De inkomsten uit de kantine zijn in 2019 hoger dan begroot. In combinatie met wederom een 

scherp inkoopbeleid zorgt de kantine ook dit jaar voor een waardevolle bijdrage aan het 

resultaat van de club. De netto bijdrage van de kantine bedraagt € 10.582. 
 
Begroting 2020  
Door de impact van Corona is het bestuur genoodzaakt geweest een alternatieve begroting op 

te stellen. Waar de origineel opgestelde begroting in lijn met 2019 uitging van een tekort 

begroot van € 2.250, gaat de alternatieve ‘Corona begroting’ uit van een tekort van € 4.150. 3  

 



 

Naast een correctie op inkomsten uit contributie en afkoop verwacht het 

bestuur ook lagere energie- en bankkosten (pintransacties). Echter de 

grootste impact van Corona bestaat uit lagere inkomsten uit de kantine. 

In de begroting is er vanuit gegaan dat de kantine rond het Open 

Toernooi wel weer open is, maar ook in dit ‘gunstige’ scenario 

verwachten wij een negatieve impact van meer dan € 5.000 op het 

resultaat.  

Op het moment van de ALV heeft het bestuur deze impact voor een 

groot deel al weten te beperken door een aanvraag in te dienen bij RVO voor de 

‘Tegemoetkoming schade COVID-19’. Deze aanvraag is toegekend en op 5 mei 2020 heeft de 

club een tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. 
 
Financiering  
In oktober is de rentevast periode voor de lening bij de Rabobank wederom verlengd tegen 

een rentepercentage van 3,15%. Deze nieuwe rente staat voor 5 jaar vast tot het einde van de 

lening.  

Verder is met de bank overeengekomen dat de looptijd van de lening voor de banen met 2 jaar 

is opgerekt. Hierdoor is de (oplopende) aflossingslast per jaar aangepast en mogen we de 

aflossing spreiden over een langere periode.  

De liquiditeitspositie van de ZTV is door de aanpassing van de lening verbeterd. Waar we 

eerder al in 2020 problemen verwachtte, zal de Zwaluwse tennisvereniging naar alle 

waarschijnlijkheid zonder additionele lening vooruit kunnen. 

 

Namens het bestuur, Walter Wienhoven. 
 
Verslag is goedgekeurd door de kas controle commissie (CvC: Magiel Veneman & ...) en de 
vergadering. 
 
 

4. Bestuurswijzigingen  
 

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

- Voorzitter, Penningmeester, PR&Sponsoring functies blijven ongewijzigd. 
- Secretaris (vacature): Harald de Ruiter heeft zich beschikbaar gesteld sinds te laatste ALV 

van 24 maart 2019 en heeft plaats genomen in het bestuur. We zijn erg dankbaar voor zijn 
inzet en danken nogmaals Guido voor zijn werkzaamheden als secretaris. Gelukkig blijft 
Guido nog betrokken bij de vele “digitale” taken, waaronder de competitie, website en 
ledenadminstratie richting KNLTB. 

 
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. Rondvraag & Sluiting 
 
Rondvraag aan de aanwezige leden. 

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


