
 

 
 
 
Notulen voor de algemene ledenvergadering van 
de Zwaluwse Tennisvereniging op zondag 25 maart 2018 in de kantine 
aan de Groenendijk te Lage Zwaluwe. Aanvang is 13.00 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:  

b. De verbouwing van de kantine & kleedkamers loopt gestaag. De hoop is dat we nog 
steeds uitkomen binnen de begroting en zullen indien nodig op zoek gaan naar 
additionele sponsoring. Er is nog veel te doen. We hopen op ieders bijdrage en 
inzet. 

 
2. Goedkeuring verslag ALV d.d. 5 maart 2017 (ALV verslagen zijn te vinden op 

www.zwaluwsetennisvereniging.nl) 

 
3. Financieel verslag 2017 en begroting 2018 (Walter Wienhoven) 

 
Namens het bestuur, W. Wienhoven, penningmeester Zwaluwse Tennisvereniging  
Besproken worden:  
- verlies- en winstrekening 2017  
- balans 2017  
- begroting 2018  
- (meerjaren)liquiditeitsbegroting 2018 
 
 
Bestuursverslag 2017  
Het boekjaar wordt afgesloten met een tekort van € 1.720 versus een begroot tekort van  
€ 3.639.  
 
Operationeel resultaat  
De contributie-inkomsten over 2017 zijn ca. € 1.000 lager als in 2016. Helaas verliezen we jaarlijks 
nog steeds een aantal leden. Deze trend zet zich ook weer voort in 2018. Zodoende is door het 
bestuur besloten de contributie met ingang van 2019 voor het senior lidmaatschap te verhogen 
naar € 130,- per jaar. Door middel van een ‘bordjesactie’ zijn in 2017 extra sponsorinkomsten 
gegenereerd, waardoor de totale inkomsten in 2017 op het niveau zijn gebleven van 2016.  
De kosten zijn in 2017 wel hoger uitgevallen dan in 2016. Dit heeft te maken met een aantal 
factoren; nog niet alle schoonmaakkosten uit 2016 waren verrekend in het resultaat van 2016, 
extra kosten door achterstand inning belastingen door de gemeente en een investering in de 
beplanting voor het nieuw geplaatste hekwerk bij de parkeerplaats.  
 
Resultaat kantine  
Ondanks dat de inkomsten uit de kantine ruim € 2.000 lager uit zijn gevallen dan begroot is de 
kantinecommissie er in geslaagd, door scherp in te kopen, het resultaat op de kantine ruim € 1.000 
positiever te laten uitvallen als begroot. Een zeer welkome en waardevolle bijdrage!  
Begroting 2018  
Voor het komende is (wederom) een tekort begroot van € 2.000. Met het huidige ledenaantal van 
180 leden zullen de contributie-inkomsten voor 2018 ca. € 1.000 lager uitvallen. Ook in 2018 is 
rekening gehouden met een extra inspanning op het vlak van sponsoring en een vergelijkbaar 
resultaat op de kantine door het scherpe inkoopbeleid.  
 

http://www.zwaluwsetennisvereniging.nl/


 

Financiering  
In oktober is de rentevast periode voor de lening bij de Rabobank 
wederom verlengd tegen een lager rentepercentage van 3,45% (vs. 
3,65%). Deze nieuwe rente staat voor 1 jaar vast. Verder zijn ter 
financiering van de verbouwing van het clubhuis eind 2017 
ledencertificaten uitgegeven voor een totaalbedrag van € 15.000 met een 
looptijd van 5 jaar.  
De liquiditeitspositie van de ZTV per eind 2017 is nog steeds goed. Er is voldoende ruimte om de 
verliezen over 2017 en 2018 op te vangen. Op middellange termijn verwacht het bestuur wel dat er 
aanvullende financiering nodig zal zijn.  
 
De stukken worden goedgekeurd namens de cas & Controle commissie en de aanwezige leden. 
 

4. Bestuurswijzigingen  
 

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

- Voorzitter, Penningmeester, PR&Sponsoring en Technische Commissie functies blijven 
ongewijzigd, hoewel de penningmeester al wel aangeeft dat dit mogelijk het laatste jaar is 
dat hij inzetbaar is. 

- Secretaris (periodiek aftredend): Guido Fasbender is bereid zijn functie voort te zetten, maar 
we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris! 

 
Het animo voor nieuwe bestuursleden is een serieus probleem en moet niet onderschat 
worden. 

 
 

5. Rondvraag & Sluiting 
 
Rondvraag aan de aanwezige leden. Geen vragen. 
 
 
 

Namens het bestuur 
 
Hilmar Backer (Voorzitter) 
Guido Fasbender (Secretaris)  
Walter Wienhoven (Penningmeester) 
Yvonne Driesen (Technische Commissie) 
Robert Steenstra (PR & Sponsor Commissie) 
 


