
 

 
 
 
 
Notulen voor de bijzondere algemene ledenvergadering van 
de Zwaluwse Tennisvereniging op zondag 10 september 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. 
 
Hierbij zijn jullie allen uitgenodigd voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering ten 
behoeve van de besluitvorming rondom het invaliden toegankelijk maken van onze 
kantine en het aanpassen van de kleedruimten. 

 
2. Installatie Bouw Commissie 

 
Graag willen wij de volgende leden voordragen als bouwcommissie: 

 Bas Bel (hoofd commissie) 

 Arjan van de Kerk 

 Riny Deijkers  

 Cor Hoevenaar 

 Johan Schippers 
 
De commissie wordt geinstalleerd met goedkeuring van de ALV. 

 
 

3. Voorstel en besluit tot verbouwen kantine 
 
Bas Bel, namens de Bouw Commissie, informeert de vergadering over de procesgang toe naar 
gemeente toe. De Bouw-/ omgevingsvergunning heeft inmiddels een aantal fasen (incl. overleg 
met Gemeente en haar adviesbureaus) doorlopen. Definitieve aanvraag wordt komende weken 
afgerond en bij de Gemeente ingediend; in uitgeklede vorm, om leges laag te houden. De  
Technische aspecten van de bouwplannen worden langsgelopen. 
 
Aanleiding voor de verbouwing was het bekend worden eerder dit jaar, dat de Gemeente in 
haar 2017 begroting gelden beschikbaar heeft voor het vergroten van toegankelijkheid voor 
invaliden tot bijv. sportclubs. Voor ons een mooie gelegenheid dit te combineren met het 
upgraden van ons bestaande clubgebouw, mits aanvullende geldmiddelen gevonden kunnen 
worden. 
Door de Gemeente is aan onze vereniging een subsidie van EUR 10.000, = toegekend onder 
de voorwaarden, dat er een bouwvergunning is afgegeven, een verder uitgewerkt realisatieplan 
aanwezig is inclusief een duidelijke financiering, de invalidentoegankelijkheid gegarandeerd is 
volgens goedgekeurd plan, en in dit jaar 2017 met de bouw wordt aangevangen. De subsidie 
gaat bij de Gemeente nl. ten laste van haar begrotingsjaar 2017. 
 
Na een uitgebreide uiteenzetting van de plannen, wordt een eerste inschatting gemaakt van de 
begroting van EUR 25.000 (exclusief btw!). Met behulp van een certificaten actie onder de leden 
zal het resterende bedrag bijeen gebracht moeten worden. Sponsoring zal voor een sluitende 
begroting moeten zorgen. Onder de voorwaarden dat de commissie hierin slaagt de financiering 
en vergunningen te verkrijgen en deze voorlegd aan het bestuur ter goedkeuring, worden de 
plannen goedgekeurd door de aanwezige leden. 
 
 

4. Sluiting 



 

 
Dank voor de leden die aanwezig waren op deze bijzondere 
vergadering. Wij wensen de bouw commissie veel succes bij de 
uitvoering van de bouwplannen. 
 
 
 

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


