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Afgelopen maandag 19 december 2022 stond onze jaarlijkse ALV gepland. Het was al de 3de van dit 

jaar. De 1ste in 2022 was verschoven vanwege corona en de 2de was een direct gevolg van een 

wetswijziging waardoor wij onze statuten moesten wijzigen. Tijdens mijn lidmaatschap van het 

bestuur heb ik nog nooit zo’n grote opkomst op de ALV meegemaakt. Een goede mix van fanatieke 

tennissers en fanatieke padellers en sportievelingen die beide sporten beoefenen.  

Er is veel besproken. De meeste tijd ging echter naar een goede presentatie van de padelcommissie 

door Manuela Melis. Manuela presenteerde de uitkomsten van een onderzoek dat zij met haar 

commissieleden Celina, René en Nanning had verricht naar mogelijkheden en onmogelijkheden voor 

de aanleg van een of meer extra padelbanen op ons mooie park. Na en ook al tijdens de presentatie 

ontstond een levendige discussie. Mooi om te zien hoe respectvol er gediscussieerd kan worden, ook 

als de meningen uiteen lopen. In Q1 van 2023 verwacht het bestuur een definitieve beslissing te 

kunnen nemen over de aanleg van een of meer padelbanen. 

Tijdens de ALV is afscheid genomen van een tweetal bestuursleden. Ivar van der Hulst hield het na 8 

jaar voor gezien. Hij heeft jarenlang de technische commissie aangestuurd. Hij heeft, met zijn team, 

de competities uitgebreid en de zelfredzaamheid van de teams vergroot. Judith van Deth gaat Ivar 

vervangen. Naast Ivar nam ook onze voorzitter, Monique Bulthuis, na 4 jaar afscheid. Zij zal nog wel 

actief blijven in de nieuwe technische commissie. Monique neemt afscheid omdat het 

voorzitterschap niet meer te combineren viel met haar werk en thuisfront. Een terecht hard en 

hartelijk applaus vanuit de ALV was te horen toen de bloemen en wijn aan haar werden overhandigd. 

Wij zijn verheugd dat Monique een goede opvolger heeft gevonden in een speler van het eerste 

team, te weten Alwin van Engelenburg. Hij werd direct uitgedaagd door een van onze leden: ben je 

pro-tennis of pro-padel? Zijn antwoord: ik ben pro beide! Kijk, een ware voorzitter aan het woord. 

Naast Alwin is al gedurende het afgelopen jaar Loïs Wagenvoort toegetreden tot het bestuur om de 

evenementcommissie aan te sturen. Met het Oktoberfest 2022 heeft zij alvast naam gemaakt.  

Kortom, na een enerverende en succesvolle ALV is het bestuur weer op volle sterkte en vol energie 

om er in 2023 een nog betere en nog gezelligere vereniging van te maken! 

 

Hester van den Heuvel 

secretaris 

http://www.tvbeekhuizen.nl/

