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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Beekhuizen 
gehouden op zondag 16 december 2018 

 

 
1. Opening en mededelingen bestuur 
Erik Schout heet alle aanwezigen en in het bijzonder de aanwezige ereleden van harte 
welkom. Berichten van verhindering worden voorgelezen en een presentielijst gaat rond en 
wordt door iedereen getekend. Hans Everaars en Leo Dobben hebben zich afgemeld.  
 
Een speciaal welkom aan Lucelle en Felix van Hövell en het bestuur vraagt de ALV aandacht 
voor het volgende. 
 
Op vrijdag 6 juli 2018 is Diederik van Hövell, tijdens het DAAN Open, benoemd tot erelid van 
onze vereniging. Wij hebben hem in het zonnetje gezet ten overstaan van vele leden, oud-
bestuursleden, vrienden en familie van Diederik. We hebben toen uitvoerig stil gestaan bij 
zijn verdiensten voor zowel de Tennisvereniging Beekhuizen alsook voor de Stichting.  
 
Diederik heeft zich jarenlang, waarvan 9 jaar in het bestuur, ingezet voor onze mooie 
vereniging. Uiteraard dragen alle vrijwilligers hun steentje bij aan onze vereniging, maar 
sommigen verdienen een speciaal bedankje. Tijdens de speech voor Diederik op 6 juli 2018 
hebben we stil gestaan bij de kernwaarden van onze vereniging en vastgesteld dat hij 
eigenlijk de verpersoonlijking is van die kernwaarden. Zo staat onze vereniging voor Sport op 
alle niveaus: Zowel voor talentontwikkeling en toptennis alsook voor recreatief tennis. 
Diederik was nauw betrokken bij de jeugd, bij de Windmill Cup, bij het 1ste en 2de team, maar 
zeker ook bij de recreanten. Onze vereniging staat ook voor Maatschappelijk Betrokken: 
Diederik heeft zich enorm ingezet voor het rolstoeltennis en de samenwerking met de Esther 
Vergeer Foundation, de lift in de hal die mogelijk maakt dat rollers kunnen tennissen in de 
hal. En ook aan Duurzaam Beekhuizen heeft hij een grote bijdrage geleverd. En de laatste 
kernwaarde van onze vereniging is Verbinding: Diederik was het toonbeeld van verbinding. 
Als voorzitter was hij voor iedereen aanspreekbaar, nooit te beroerd om ergens zijn 
schouders onder te zetten. Hij zorgde voor de verbinding tussen tennisvereniging en 
stichting Beekhuizen en dacht daarbij altijd vooruit in het belang van beide om het park nog 
beter en mooier te kunnen maken.  
 
Op 6 juli hebben wij Diederik geëerd en onze dank en waardering uitgesproken voor alles 
wat hij voor Tennisvereniging Beekhuizen en de Stichting heeft gedaan. Omdat we wisten 
dat hij een zeer agressieve vorm van kanker had, hebben we ervoor gekozen hem tot erelid 
te benoemen zonder dit eerst voor te leggen aan de ALV. Officieel had dit natuurlijk 
gemoeten. Wel hebben we dit met vele individuele leden overlegd. Wij vertrouwden en 
vertrouwen erop dat wij met deze beslissing de goedkeuring hebben van de ALV.  
 
Het is heel verdrietig dat we vorige week tijdens een prachtige herdenkingsdienst afscheid 
hebben moeten nemen van Diederik, onze voorzitter en ons erelid.  
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Een minuut stilte wordt gehouden voor leden en vrijwilligers van Beekhuizen die ons in het 
afgelopen jaar zijn ontvallen, waaronder Diederik, en ook de heren Bonne Wisman en Frans 
Lamboer.  
 
2. Notulen ALV van 10 december 2017 
Met dank aan de notulist, Marjan Begemann en Diederik van Hövell wordt dit verslag 
vastgesteld met een wijziging namelijk dat de nieuwe kascommissie bestaat uit: Luc Dolfing, 
Peter Visscher en Richard Middeldorp. 
 
3. Overzicht jaar 2018 
De verschillende commissies passeren de revue: 
 
Technisch Commissie onder leiding van Ivar van der Hulst: 
2018 was een druk competitiejaar, nog nooit deden zoveel teams mee aan de verschillende 
competities. Wij zijn tegen het maximum van onze baancapaciteiten aangelopen. Daarom is 
er dit jaar een pilot gestart om uit te wijken naar TV Presikhaaf. En er is voor het eerst geloot 
voor deelname aan de competitie. We zijn er nog niet uit wat de perfecte oplossing is om 
zoveel mogelijk teams te kunnen laten spelen.  
 
In 2018 is er voor het eerst door alle competitieteams gespeeld volgens de regels van ‘compact 
spelen’ in de dubbels. Dit houdt in dat de derde set in de dubbel is vervangen door een 
supertiebreak.  
 
Open Dag 2018 was een druk bezochte bijeenkomst waarbij alle teams lekker hebben 
geluncht.  
 
2018 was het laatste jaar waarbij vaste VCL’s zijn ingezet en een start is gemaakt met de 
vrijwillige inzet van teams om de begeleiding tijdens competitiedagen te verzorgen. Dat wordt 
in 2019 verder uitgebreid. Ook wordt er in 2019 een captainsborrel geïntroduceerd. Tijdens 
die borrel zal de competitie worden doorgesproken, de regels en daarin zal ook de indeling 
worden gemaakt voor de vrijwillige begeleiding. Dit jaar is een aantal teams tijdens de 
competitie met één baan begonnen. Dit was niet ideaal en wordt in de evaluatie van de 
competitie meegenomen. Ook leden hebben alternatieven aangedragen. Onderzocht wordt 
of daar oplossingen bij zitten die binnen de regels van de KNLTB mogelijk zijn, bijvoorbeeld op 
andere tijdstippen starten. Andere ideeën zijn welkom, aldus Ivar.  
 
Vraag vanuit de ALV: Is er beleid ten aanzien van het Eerste en Tweede Team? 
Reactie Ivar: Ja, dat is er zeker, opgesteld door Ardan Aldershof en dat willen we voortzetten. 
Ardan heeft deze teams in 2018 voor het laatst begeleid. Op dit moment zoeken we iemand 
die dit beleid binnen de TC verder wil oppakken.  
 
Jeugdcommissie onder leiding van Hester van den Heuvel 
We hebben met de jeugdcommissie een zeer druk jaar achter de rug. Er is veel geregeld en 
georganiseerd. Veel steun gehad van Marlies Eeuwes van House of Tennis. Aan de hand van 
foto’s wordt getoond wat er allemaal is georganiseerd: voorjaarscompetitie (blauw, rood, 
oranje, groen en geel), clubkampioenschappen, Ace&Love zijn langs geweest, jeugdkamp, 
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schooltennis op de scholen van Velp en Rozendaal en het pepernotentoernooi. Leuk om te 
vermelden is dat de jeugd van Beekhuizen heel trouw speelt in de groene Beekhuizen-shirts 
met sponsor Willemsen op de achterkant. Het Who’s Next Team is nieuw leven in geblazen.  
In 2019 zal Arjan van ’t End de jeugdcommissie gaan voorzitten. Hij heeft grootse plannen om 
nog meer jeugdleden aan te trekken en de bestaande jeugdleden enthousiast te houden.  
 
Vraag vanuit de ALV: Kunnen jullie zien dat de inzet van de jeugdcommissie succesvol is, dat 
er meer aanwas in van nieuwe jeugdleden? 
Reactie Hester: Wat we kunnen afleiden uit de cijfers die KNLTB aanlevert, is dat TV 
Beekhuizen tegen de landelijke trend in groeit, ook bij de jeugd. Nog meer zien we echter dat 
het ledenaantal stijgt onder de ‘jonge ouders’. Het lijkt er daarom op dat de inzet van de 
jeugdcommissie succesvol is. Wel blijft het lastig om de middelbare scholieren aan TV 
Beekhuizen te blijven binden.  
 
Evenementencommissie onder leiding van Jorrit van Harten 
Het doel van de evenementencommissie is om, met name de recreanten (niet zijnde 
competitiespelers), te binden aan TV Beekhuizen. Doel voor 2018 was om het aanbod te 
verbreden en de terugloop in het aantal deelnemers te stoppen. De evenementencommissie 
heeft daarom in 2018 een aantal nieuwe evenementen georganiseerd: “Prepare for 
competition” en “Glow in de dark” (zowel in de hal als buiten). Dit was een groot succes. 
 
In 2019 zullen drie leden van de evenementencommissie stoppen met hun activiteiten, te 
weten Eva Seelenberg, Sims Onck en Jorrit van Harten. Er wordt nog gezocht naar aanvulling. 
Ook wordt er gezocht naar een nieuwe invulling van de introductiecommissie. Voor 2019 wil 
de evenementencommissie graag haar activiteiten continueren, een aantal nieuwe 
evenementen introduceren en de introductiecommissie op sterkte te krijgen.  
 
Vraag vanuit de ALV: Worden er ook evenementen georganiseerd voor rolstoelleden?  
Reactie van Jorrit: Rolstoelspelers kunnen participeren aan de evenementen die we 
organiseren. We hebben niet voldoende rolstoelleden om daar separaat activiteiten voor te 
organiseren.  
Vraag vanuit de ALV: Hoeveel rolstoelleden heeft TV Beekhuizen? 
Reactie van Marjan Begemann: We hebben nu 5 senior-rolstoelleden en we hadden 2 jeugd-
rolstoelleden. Een van deze jeugdrolstoelleden is gestopt vanwege de puberteit, de ander is 
naar Nijmegen gegaan omdat daar meer jeugdrolstoelleden zijn om mee samen te spelen.  
 
Sponsorcommissie onder leiding van Harald Nuij 
Het doel van de sponsorcommissie is tweeledig: enerzijds de sponsoren van TV Beekhuizen 
een platform geven om zichzelf kenbaar te maken onder de leden en anderzijds een 
platform om te netwerken. Voor dat laatste wordt tenminste tweemaal per jaar een 
sponsorevent georganiseerd. Recent zijn we met 15 sponsoren op bezoek geweest bij 
Slagerij Putman en ook tijdens het DAAN Open 2018 is er een sponsorborrel geweest. Voor 
volgend jaar heeft Bakkerij Teunissen al laten weten dat we welkom zijn voor een workshop.  
Verder is de sponsorcommissie druk met de sponsordoeken en de boarding achter de 
banen. Er zijn ideeën ontwikkeld om in de hal dezelfde uitstraling neer te zetten als buiten.  
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Nieuwe sponsoren in 2018 zijn: Den Bramel studiebegeleiding, Kapona en de Rabobank. 
Twee sponsoren hebben het bestaande contract opengebroken en opgewaardeerd. Helaas 
zijn er ook sponsoren afgehaakt: De Watermolen en de Padelservice.  
 
Financiële indicatie: 2015, circa € 30.000,-. In 2018 is circa € 45.000,- aangetrokken en voor 
2019 heeft de sponsorcommissie dezelfde ambitie.  
 
Vraag vanuit de ALV: Waarom hangen er niet overal sponsordoeken, bijvoorbeeld bij baan 3 
en de banen 13 en 14?  
Reactie van Harald: De sponsordoeken zijn voor de sponsoren een extra kostenpost en niet 
alle sponsoren zijn bereid daarin te investeren.  
Vraag vanuit de ALV: Is € 45.000,- de grens?  
Reactie van Harald: Het behouden van € 45.000,- is al een doel op zich. Er zit bovendien een 
fiscaal aspect aan.  
Vraag vanuit de ALV: Klopt het dat er € 10.000,- aan sponsorgeld mist?  
Reactie van Harald: Neen, een deel van de sponsoring vindt plaats in natura en een deel gaat 
via de Stichting Evenementen. De € 45.000,- is de geldelijke waardering van alle sponsoren 
tezamen.  
 
Financiële verslaglegging tennisvereniging Beekhuizen: 2017/2018 door Erik Schout 
De financiële verslaglegging is twee weken voorafgaande aan de ALV op de website 
geplaatst. Erik Schout licht als penningmeester van de vereniging de cijfers toe.  
Cijfers zijn verdeeld over de type-uitgaven en de verschillende commissies.  
 
Vorig jaar is een contributieverhoging doorgevoerd om de hogere kosten van de Stichting te 
kunnen dekken, te weten hogere huur van de buitenbanen, verlichting en om een extra 
buffer te creëren.  
 
We hebben een negatief resultaat gerealiseerd van circa € 3.000 euro. Wat tegenvallende 
kosten door bijvoorbeeld de hekken die door de storm zijn omgewaaid en die vernieuwd 
moesten worden en deels doordat een aantal commissies, met name de jeugdcommissie, 
niet binnen het budget is gebleven. De technische commissie en evenementencommissie 
hebben echter geld bespaard. Daarnaast is het aantal competitieteams sterk uitgebreid en 
zijn er meer dagen en avonden dat er competitie wordt gespeeld. Ook dit brengt hogere 
kosten met zich mee. 
 
Vraag vanuit de ALV: Hoe kan het zijn dat de kosten voor de competitie 250% (van bijna 
€ 4.000,- naar ruim € 10.000,-) meer zijn dan begroot? 
Reactie van Erik: Deels is dit te verklaren doordat de najaarscompetitie 2x is opgenomen in 
deze resultaten (dus zowel najaar 2017 alsook najaar 2018). Verder een toename van het 
aantal teams. Dit is niet goed begroot. Verder kosten van de VCL’s waren te hoog. Ook is de 
kleding te hoog uitgevallen.  
Vraag vanuit de ALV: Staat het nieuwe terras ook op de begroting? 
Reactie van Erik: Het terras is van de Stichting en komt straks aan de orde bij de presentatie 
van Marcel van de Riet. 
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Door het verlies van € 3.000,- neemt het Eigen Vermogen met € 3.000,- af: zakt van 
ongeveer € 75.000,- naar € 72.000,-.  
Er wordt nauwelijks meer geld in kas gehouden, dit naar aanleiding van de adviezen van de 
kascommissie van vorig jaar.  
 
Erik heeft met de leden van de kascommissie de winst en verliesrekening en de balans 
voorafgaande aan de ALV besproken. De kascommissie bestond uit Luc Dolfing en Richard 
Middendorp.  
 
Procesverbaal van de kascommissie 
Conform artikel 11 lid 4 van de statuten van de Tennisvereniging Beekhuizen gevestigd in 
Velp (Gld) heeft de kascommissie op 7 december 2018 de rekening en verantwoording van 
het bestuur over het boekjaar van 1 oktober 2017 tot en met 30 september 2018 
onderzocht.   
De controle heeft plaatsgevonden op basis van de door de penningmeester gegeven 
mondelinge toelichting en door hem overgelegde bescheiden, waaronder de balans en de 
verlies-en winstrekening. De kascommissie komt tot de volgende bevindingen: 
 

Resultaat. De contributieverhoging heeft niet kunnen voorkomen dat het boekjaar wordt 
afgesloten met een negatief resultaat van € 2.875,14. De voornaamste oorzaak moet 
worden gezocht in de verhoging van de huur van de buitenbanen, die steeg van € 123.500,- 
naar € 145.000,-. Een verhoging van ruim 17%.  
Andere kostenposten die in vergelijking met het vorige boekjaar in verhouding extra zijn 
gestegen zijn: halhuur + € 4.400,-; kosten wifi + € 4.130,-; horeca + € 3.960,-. De stijging van 
de horecakosten wordt vooral veroorzaakt door het toegenomen aantal competitieteams 
wat op zichzelf genomen verheugend is. Niettemin wordt aanbevolen bij de diverse 
commissies aan te dringen op een blijvend kostenbewustzijn. 
Tegenover de vermelde kostenstijging staat een forse daling in de uitgaven voor aanschaf 
van kleding voor de competitieteams: - € 7.140,-. 
 
Verwerking resultaat. Doordat het resultaat van voorgaande boekjaarjaar ad € 8.263,- nog 
niet in de balans is verwerkt zou de argeloze lezer bij het bestuderen van de balanscijfers 
over dit jaar kunnen denken dat er in het huidige boekjaar is afgesloten met een positief 
resultaat van € 5.388,- in plaats van een negatief saldo van € 2.875,-. De kascommissie 
adviseert daarom zo spoedig mogelijk na vaststelling van de jaarrekening in de Algemene 
Ledenvergadering, een zogenaamde eindejaarsverwerking in het boekhoudsysteem door te 
voeren waardoor de balans een betere weergave geeft van de juiste vermogenspositie van 
de vereniging. Hetzelfde geldt voor het bedrag ad € 6.970,- dat nog staat vermeld onder 
“onverdeeld resultaat”. Ultimo einde boekjaar zou dan onder de post “Algemene Reserve“ 
de juiste vermogenspositie van de Vereniging worden weergegeven t.w. € 71.776,- in plaats 
van € 59.417,-. 
 
Openstaande vorderingen.  
Debiteuren. Nog te ontvangen € 13.000,-. Deze post heeft betrekking op sponsoren die hun 
contractuele verplichtingen nog moeten nakomen. Inmiddels hebben veel sponsoren 
betaald waardoor op het moment van de kascontrole nog voor een bedrag van € 4.500,- aan 
vorderingen open stond. 
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Overlopende activa. Aan contributie moet nog een bedrag van € 3.172,- worden geïnd. 
Betreft nieuwe leden. Daarnaast is er nog een vordering op House of Tennis van € 2.250,- 
voor de huur van tennisbanen Contributie. 
De contributieopbrengst is mede door de contributieverhoging gestegen naar afgerond 
€ 213.480,-. De resultatenrekening laat “slechts” € 196.639,- zien. Het verschil is door de 
penningmeester als volgt verklaard. Een gedeelte van de contributie is opgenomen in de 
lespakketten zoals die door de vereniging worden aangeboden en is verantwoord onder de 
post Bijdrage Trainingen voor een bedrag van € 16.841,-.  
De kascommissie adviseert deze correctie eindejaar in de boekhouding door te voeren zodat 
hierdoor in de Winst- en verliesrekening een meer getrouw beeld van de feitelijkheid wordt 
gegeven.  
 
Balans. 
Bank. Het balanssaldo van de ABNAMRO-rekening vertoont een kleine niet substantiële 
afwijking van € 146,80. Dit verschil is ontstaan door, om in de woorden van de 
penningmeester te spreken, een foutieve “harde boeking” die niet d.m.v. een 
correctieboeking kan worden hersteld. Dit probleem moet in overleg met de beheerder van 
het boekhoudsysteem worden opgelost. 
Kas. De parkmanager beheert het kasgeld en legt de mutaties vast in een kasboek dat wordt 
afgestemd met de penningmeester.    
Vorig jaar merkte de Kascommissie op dat de geldstroom via de kas aanzienlijk was en dat er 
bij de eindejaarscontrole te veel contanten in de kas zaten. Ondanks de aanbeveling de 
geldstroom te verminderen is de kasstroom in het voorliggende boekjaar gestegen van zo’n 
€ 10.000,- naar bijna € 17.000,-. De kascommissie blijft erop aandringen de kasstroom zo 
veel als mogelijk is te minimaliseren. Wel heeft de kascommissie naar tevredenheid 
geconstateerd dat in het afgelopen jaar regelmatig overtollig kasgeld werd gestort bij de 
bank. 
Padel. De inkomsten van de verhuur van de padelbaan en -rackets worden door de bar als 
kasgeld afgedragen aan de vereniging. De kascommissie dringt er op aan hiervoor een 
andere procedure af te spreken.  
Evenals vorig jaar adviseert de kascommissie voor de Padel een aparte kostenplaats aan te 
maken waardoor de inkomsten en kosten van de Padel afzonderlijk zichtbaar worden. 

 
Met inachtneming van de hiervoor vermelde bevindingen en aanbevelingen verklaart de 
Kascommissie dat de rekening en verantwoording een getrouw beeld geeft van de financiële 
positie en resultaten per 30 september 2018 en er geen onrechtmatigheden zijn 
geconstateerd in het gevoerde financiële beleid en beheer over het verslagjaar.  
 
De Kascommissie stelt de Algemene Ledenvergadering, gehouden op zondag 16 december 
2018, voor om de penningmeester in de persoon van Erik Schout te dechargeren voor het 
door hem gevoerde financieel beheer en het bestuur van de Tennisvereniging Beekhuizen te 
dechargeren voor het gevoerde financieel beleid over de periode van 1 oktober 2017 tot en 
met 30 september 2018.   
 

De kascommissie stelt voor de penningmeester en het bestuur te detacheren. Vervolgens 
wordt door de ALV de penningmeester en het bestuur vervolgens inderdaad gedechargeerd.  
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Vraag vanuit de ALV: wordt het bestuur geadviseerd om de presentatie volgende ALV beter 
zichtbaar te maken op een scherm zodat de ALV het verhaal beter kan volgen. De ALV kan de 
cijfers niet volgen (bijvoorbeeld met behulp van een laserlampje). Ook adviseert de ALV om 
de financiële cijfers tijdig op de website beschikbaar te stellen.  
 
Financiële B.V. en Stichting Tennispark Beekhuizen: door Marcel van de Riet  
Marcel van de Riet (penningmeester Stichting) geeft een toelichting op de cijfers van BV en 
Stichting Tennispark Beekhuizen. Dit betreft vooral de opstallen. De controle van de 
jaarcijfers van BV en Stichting Tennispark Beekhuizen wordt door DDJ Accountants 
uitgevoerd. DDJ is tevens sponsor van de vereniging.  
 
Marcel licht toe: De omzet is circa € 7.000,- lager geweest dan begroot, met name doordat 
de hal minder is verhuurd. De meeste andere opbrengsten liggen redelijk vast: bijdrage 
vanuit de Tennisvereniging Beekhuizen, huur van de woningen en pacht van de kantine. 
Lonen zijn iets hoger vanwege de inkoop van pensioen voor de groundsman. Afschrijving van 
het terras in 10 jaar (of mogelijk 20 jaar). Huisvestigingskosten zijn lager doordat de 
groundsman zelf heel veel reparaties kan doen en er minder energiekosten zijn geweest. 
Resultaat is in totaal -/- € 8.500,- voor de B.V. en de Stichting samen. Er is wel een positieve 
cashflow.  
 
De Stichting heeft in 2018 het terras aangelegd. Dat was een grote uitdaging. Voor 2019 
wordt de uitdaging dat er een BTW-aanpassing komt van: 6 naar 9%. Lening die nu nog lopen 
bij de Deutsche Bank worden overgezet naar de Rabobank. Op de leningen is het afgelopen 
jaren van 2011 tot 2018 ingelopen, te weten van € 436.000,- naar € 330.000,- dus meer dan 
€ 100.000,-.  
 
Vraag vanuit de ALV: wat is de afschrijvingsperiode voor de bovenbanen. Deze zijn namelijk 
heel slecht (opdooi, glad en vaak onbespeelbaar).  
Reactie van Marcel: In 2019 willen we het dakbedekking van de hal vervangen (€ 163.000,- is 
daarvoor begroot), in 2022 vloer vier binnenbanen vervangen, en aan de smashcourtbanen 
wordt in 2022 groot onderhoud gepleegd.  
Opmerking vanuit de ALV: bestuur, onderzoek wat er aan de kwaliteitsverbetering van de 
bovenbanen gedaan kan worden.  
 
Terras was begroot op € 80.000,- maar kostte uiteindelijk een stuk minder door de inzet van 
Eric en Harry en Kapona.  
 
Vraag vanuit de ALV: wordt de oefenmuur nog een keer aangepakt? 
Reactie van Marcel: de oefenmuur staat ook in het MJOP (het Meer Jaren Onderhoud Plan) 
om aangepakt te worden.  
 
Vraag vanuit de ALV: in hoeverre is de hal ‘selfsupporting’?  
Reactie van Marcel: dat zoeken we uit en zullen we communiceren aan de leden.  
 
Vraag vanuit de ALV: wat zijn de netto inkomsten van de Stichting? 
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Reactie van Marcel: De inkomsten van de Stichting bestaan uit huurinkomsten van de 
woningen (2 stuks), pacht, padelbaan, winkel van Pels, verlichting/wifi en BSO.  
 
Vraag vanuit de ALV: komt er een nieuwe Padelbaan bij? 
Reactie van Marcel: Er zijn nog niet voldoende padelleden. Staat dus ook niet op de agenda 
voor 2019.  
 
Vraag vanuit de ALV: Als het dak wordt vervangen. Komen er dan ook zonnepanelen op? 
Reactie van Harry: Dat is al uitgezocht maar is te zwaar voor de constructie.  
 
Begroting en vaststellen contributie 2019 door Erik Schout 
Het ledenaantal is licht stijgend  en ligt rond de 1278. Dit is positief zeker als je dit afzet ten 
opzichte van de landelijke negatieve trend. We hebben daarnaast op dit moment zo’n 30 
padelleden. De vereniging is financieel gezond.  
Het bestuur stelt evenwel voor om de contributie voor 2019 met 3% te verhogen vanwege 
de BTW-verhoging die per 1 januari 2019 wordt doorgevoerd. Dat is gelijk aan een verhoging 
van € 6,- voor de senioren en € 2,- a 3,- voor de junioren en studenten. Daarbij heeft het 
bestuur prudent begroot, is uitgangspunt een sluitende begroting en willen we niet interen 
op eigen vermogen.  
 
De ALV gaat akkoord met het voorstel om de contributie voor 2019 met 3% te verhogen. 
 
Bestuurssamenstelling door Erik Schout en Marcel van de Riet 
Allereerst wordt Jorrit van Harten bedankt voor zijn inzet binnen het bestuur en de 
evenementencommissie. Ook Hester van den Heuvel neemt afscheid van de jeugdcommissie. 
Zij zal echter als secretaris aanblijven.   
 
Monique Bulthuis wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter. Zij stelt zich aan de ALV voor. 
Daarnaast wordt Karel Kuypers voorgesteld als voorzitter van de evenementencommissie. 
Arjan van den End wordt voorgesteld als voorzitter van de jeugdcommissie en hij zal daarbij 
tevens de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het eerste en tweede team.  
 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde benoemingen.  
 
Mededelingen door Marcel van de Riet 
Op zaterdag 19 januari is de BBHH, de bedankavond voor alle vrijwilligers van Beekhuizen. De 
open dag is gepland op zondag 19 maart 2019.  
 
Rondvraag: 
Vanuit de ALV wordt aandacht gevraagd voor de recreanten die vrij willen tennissen in de 
avonduren.  
Reactie van Hester: er moeten altijd banen beschikbaar zijn voor recreanten en daarover zijn 
regels gemaakt. Deze regels staan op de website.  
Vraag vanuit de ALV: kunnen er banen bijkomen? Er zijn immers leden bijgekomen na het 
faillissement van de tennisvereniging in Rozendaal. Hierdoor zijn er minder banen beschikbaar 
in de regio en er wel meer leden zijn die willen spelen. 
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Vraag vanuit de ALV: op maandagochtend is er veel last van de bladblazers. Kan daar iets aan 
gedaan worden? 
Reactie van Harry: in de herfstperiode ‘regent’ het bladeren en er wordt al om 6.30 uur gestart 
met het opruimen van de bladeren.  
 
Vraag vanuit de ALV: kunnen de lijnen op de parkplaats weer worden geschilderd? 
Reactie van Harry: Dat wordt nagevraagd bij de gemeente.  
 
Afsluiting door Marcel van de Riet 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en aandacht en nodigt iedereen uit 
samen het glas te heffen op weer een heerlijk tennisjaar op ons prachtige park. 
 
16 december 2018  
 
 
Handtekening voorzitter     Handtekening secretaris 
 
 
 
Monique Bulthuis      Hester van den Heuvel 
 


