
 

Notulen voor de algemene ledenvergadering van 
de Zwaluwse Tennisvereniging op zondag 24 maart 2019 in de kantine 
aan de Groenendijk te Lage Zwaluwe. Aanvang is 16.00 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) De verbouwing van de kantine & kleedkamers is met succes afgerond. We zijn erg 
blij met het resultaat en hebben dat ook mooi kunnen vieren tijdens het Open 
Toernooi 2018. 

b) We zijn bezig met het zoeken naar andere mogelijkheden voor het aanbieden van 
de tennislessen. Uit de enquete is gebleken dat er behoefte is om aanpassingen te 
maken aan het huidige aanbod van tennisles (zie resultaten enquete). We zijn in 
gesprek met diverse aanbieders. Jack de Kroon blijft vooralsnog ongewijzigd zijn 
tennislessen aanbieden. 

c) Geen contant, maar alleen pinnen: we gaan overstappen op pinnen, dit jaar nog, en 
de vraag is of we contant geld volledig willen uitsluiten. De vergadering stemt in met 
deze wijziging. 

 
2. Goedkeuring verslag ALV d.d. 25 maart 2018 (ALV verslagen zijn te vinden op 

www.zwaluwsetennisvereniging.nl) 

 
3. Financieel verslag 2018 en begroting 2019 (Walter Wienhoven) 

 

Namens het bestuur, W. Wienhoven, penningmeester Zwaluwse Tennisvereniging  

Besproken worden:  
- verlies- en winstrekening 2018  
- balans 2018  
- begroting 2019  
- (meerjaren)liquiditeitsbegroting 2019 
 
Bestuursverslag 2018  
Het boekjaar wordt afgesloten met een tekort van € 856 versus een begroot tekort van € 2.000.  
 
Operationeel resultaat  
De dalende trend in de contributie-inkomsten is nog niet gekeerd. Over 2018 zijn de contributie-
inkomsten ca. € 1.500 lager als in 2017. Met de verhoging van de contributie met ingang van 2019 
voor het senior lidmaatschap naar € 130,- per jaar hopen we de dalende trend te keren. Door 
middel van de ‘bordjesactie’ zijn in 2018 verder wederom extra sponsorinkomsten gegenereerd.  
De kosten zijn in 2018 lager uitgevallen dan in 2017 en ook de begroting. Met name op onderhoud 
vallen de kosten lager uit. Exclusief de kantine komt daarmee het operationeel resultaat op een 
tekort van € 9.128.  
 
Resultaat kantine  
De inkomsten uit de kantine zijn in 2018 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 € 10.674.  
 
Begroting 2019  
Voor het komende is een tekort begroot van € 4.500. Dankzij de genoemde contributieverhoging 
blijven de inkomsten met het huidige ledenaantal van 162 voor 2019 op peil. De 
afschrijvingskosten zijn wel toegenomen door de additionele afschrijving van de in 2018 
gerealiseerde nieuwbouw van de kantine.  
 

http://www.zwaluwsetennisvereniging.nl/


 

Financiering  
In oktober is de rentevast periode voor de lening bij de Rabobank 
wederom verlengd tegen een rentepercentage van 3,55%. Deze nieuwe 
rente staat voor 1 jaar vast.  
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, zullen we nu naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval tot 2022 
zonder additionele lening vooruit kunnen.  
 
Verslag is goedgekeurd door de kas controle commissie (CvC: Martin Strietman & Riny Deijkers) 
en de vergadering. 
 
 

4. Bestuurswijzigingen  
 

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

- Voorzitter, Penningmeester, PR&Sponsoring functies blijven ongewijzigd. 
- Technische Commissie: Yvonne Driessen heeft aangegeven dat ze haar functie wil 

neerleggen. We gaan op zoek naar een vervanger.  
- Secretaris (vacature): we zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris! 

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

5. Rondvraag & Sluiting 
 
Rondvraag aan de aanwezige leden.  
 
Er volgt een vraag over het niet schoon achterlaten van de kantine gedurende competitie 
en mogelijkheid om extra kosten en/of boetes in te voeren. Er wordt besloten om de 
schoonmaak ook te plannen op de zaterdagochtend, maar nog niet over te gaan op boetes 
of extra kosten. 
 
Er volgt nog een discussie over mogelijkheden voor het aantrekken van nieuwe leden. De 
komst van een nieuwe tennisleraar kan hierbij helpen, door het houden van 
(school)cliniques. Het bestuur geeft aan dat de KNLTB inmiddels een nieuw 
lidmaatschapsvorm aanbiedt, waarbij leden gedurende de zomerperiode tijdelijk KNLTB-lid 
kunnen worden, om zodoende kennis te maken met de vereniging. Dit is vooral interessant 
voor mensen die al andere sporten beoefenen, zoals voetbal. Het bestuur zal diverse 
opties bekijken en indien mogelijk ook invoeren als proefperiode en vraagt de leden hierin 
actief mee te denken en te ondersteunen.  

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



 

 
 

Bijlage: Enquete – Tennisles Zwaluwse Tennis Vereniging  
(25 Februari 2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


