
Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2018 
 

1. Opening 
Huub Engbers opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen van harte 
welkom. 
Er volgt een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van Marcel Willemsen 
en Jan Slot. 
 

2. Vaststellen van de agenda 
Er worden geen nieuwe punten voor de agenda aangemeld. De agenda wordt 
vastgesteld. 
 

3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 28 maart 2017 
Er zijn geen opmerkingen en/of vragen bij de notulen van 28 maart 2017. De notulen 
worden goedgekeurd door de leden.  
 

4. Aftreding bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden 
Dit jaar treden, op grond van het huishoudelijk reglement, Huub Engbers en Remko 
Schepers af. Remko stelt zich opnieuw verkiesbaar in de rol van penningmeester. 
Huub stelt zich ook verkiesbaar voor de functie van voorzitter. Afgelopen jaar heeft 
het bestuur geprobeerd een nieuwe voorzitter te werven, dit viel niet mee. Omdat de 
club toch verder moet, wil Huub graag de rol van voorzitter vervullen. Daarmee is de 
rol van algemeen lid vacant geworden. We hebben Robert Sievers bereid gevonden 
om deze positie in te vullen.  
Het bestuur blijft van mening dat een frisse wind in de rol van voorzitter wenselijk is, 
derhalve wordt de zoektocht naar een nieuwe voorzitter wel voorgezet. 
 

 
5. Huldiging jubilarissen 

De volgende jubilarissen (25 jaar lid) worden gehuldigd: 
 
• Annelies Westerveld; 
• Erik Eijkhlot (afwezig); 
• Frans Tichelhoven; 
• Gerda Barkhof; 
• Herman Pegge; 
• Kees den Breejen (afwezig); 
• Martin Gruppen (afwezig); 

 
De aanwezige jubilarissen worden gehuldigd. Namens het bestuur worden flessen 
wijn, bloemen en jubileumpennen uitgereikt.  

 
6. Mededelingen van het bestuur 

• Huub doet een oproep aan de leden voor het draaien van bardiensten. Het is 
ontzettend lastig om de planning rond te krijgen. Het is een kleine moeite en 
het wordt enorm gewaardeerd. 

• Enschede Energie: bezig om onderzoek te doen naar de mogelijkheid voor 
zonnepanelen op het dak. Er wordt gekeken naar een positieve business 
case. De club heeft hier voordeel van doordat het dak beschikbaar wordt 
gesteld. 

• De renovatie van de kleedkamers is gerealiseerd. Veel vrijwilligers hebben 
hier hun bijdrage aan geleverd. Herman Pegge was de kartrekker en zal de 
vrijwilligers op gepaste wijze bedanken. 



• Sponsorplan: de huidige doeken van de banen zijn 9 jaar oud en ernstig toe 
aan vervanging. We gaan overstappen naar antraciet grijze doeken met 
daarop de sponsoring. Dit geeft een strakke en goed verzorgde uitstraling. 
Alle borden zullen worden verwijderd. Ook zullen nieuwe bankjes en 
scorebordjes op alle banen voorzien van de baansponsor. 

• De kledinglijn wordt voortgezet, er is wel ruimte voor andere kleding in de 
kleuren van de club. 

• KNLTB club app: er is een nieuw afhangbord dat gebruikt wordt met de 
KNLTB club app. 

• Voor de ledenadministratie wordt er gezocht naar een nieuwe 
ledenadministrateur. Het bestuur gaat komend jaar op zoek naar een 
opvolger. 

• We hebben 2 nieuwe toernooi sponsoren, namelijk Groeneveld/Semmekrot 
Accountants voor het sponsortoernooi en Meijerink Banden voor Lonneker 
Open. Hier zijn we erg blij mee. 

• Golden Rules: Huub geeft een toelichting op de principes en geeft aan dat 
komend jaar zal worden ondervonden of de principes voldoende houvast 
bieden bij het selecteren van de teams voor de najaarscompetitie. Het levert 
ook nu weer discussie op, dit geeft de weerbarstigheid weer. We staan open 
voor aanpassingen van de zogenoemde ‘golden rules’. 

o Is er ook een volledige reservelijst voor de competitie? Dit pakt het 
bestuur op met de competitieleider. 

Het huishoudelijk reglement is geactualiseerd. Diverse tekstuele 
aanpassingen zijn gedaan. En de zogeheten ‘golden rules’ worden 
toegevoegd aan het huishoudelijk reglement. 

• Tennismuurtje voor de jeugd wordt opgevolgd n.a.v. een vraag tijdens de ALV 
voorgaand jaar. Er komt geen muurtje maar er wordt wel een goed alternatief 
gepresenteerd. Dit is een mobiele muur. Die heeft geen vaste plek nodig maar 
biedt wel de mogelijkheid om een balletje te slaan. 

• Er is een stuk grond te koop aangeboden aan de club. Voorstel om te 
onderzoeken of we dit willen kopen. Leden geven toestemming om geld uit te 
geven, je kunt immers naar 1x kopen. Dit is een mooie kans. 

 
 

7. Nieuws van de commissies 
 

• Jeugdcommissie: de jeugd spaart geld middels de braderie, er wordt een 
oproep gedaan naar prijsjes. Daarnaast gaat de jeugd op kamp in het najaar 
naar Losser. 
 

• Barcommissie: is nog altijd op zoek naar barmedewerkers. 
 

• Competitie: Alle competities zijn vol. Een verandering is dat de 3e set altijd een 
super tie break is bij alle dubbel partijen op alle speeldagen. 

 
• Sponsortoernooicommissie: het thema is dit jaar “Doe je ding, op de camping”. 

Er zijn nu al 40 teams die zich hebben aangemeld. Tevens heeft de 
commissie een nieuw lid, Koen Wijbenga. 

 
• Parkbeheer: Gerard ten Vergert geeft uitleg over wanneer wel of niet mag 

worden gespeeld bij vorst en opdooi. We proberen de leden hier adequaat 
over te informeren middels de KNLTB club app. 
De ruimte van de fietsenstalling kan worden uitgebreid, dit wordt onderzocht in 
samenspraak met de gemeente Enschede. 



De stoffelploeg bestaat al jaren, er wordt gevraagd naar vrijwilligers die willen 
helpen.  
 

• Technische commissie: de eerste clubkampioenschappen hebben al weer 
plaatsgevonden, dit is goed verlopen. De competitie begint over een week. 
Daarna volgen de reeds bekende toernooien. Het IDA-toernooi begint ook 
weer over 2 weken. Er is nog ruimte beschikbaar om mee te doen. 

 
8. Financieel verslag 

Remko geeft een toelichting op de omzet, contributies en aantal leden. De omzet is in 
2017 zodanig gestegen dat er sprake is van btw-plicht. Ook is er een stijging van de 
contributies en ledenaantallen. 
Door de renovatie van de kantine hebben we ook een nieuwe tapinstallatie van De 
Klok gekregen inclusief een contract met nieuwe condities. Dit is een enorm mooie 
deal voor de vereniging en heeft ons geld opgeleverd. Door meer opbrengsten is ook 
een toename van de kosten zichtbaar. Meer activiteiten en de renovatie van de 
kantine heeft ook fors geld gekost. Een heel mooi jaar met een mooi resultaat. 
Remko geeft ook een uitleg over de samenwerking met de stichting. De stichting is 
eigenaar van het park en de gebouwen.  
Ook de begroting voor 2018 is opgesteld en wordt toegelicht. In het verleden altijd erg 
voorzichtig, nu ook weer deze lijn gekozen. Wel is de trend van 2017 verwerkt in de 
begroting 2018. 
 
Is het een idee om circa een half uur voor de vergadering inzage te geven in de 
cijfers zodat de aanwezigen enkele vragen kunnen voorbereiden. 
Daarnaast ook het verzoek om de cijfers van de stichting te presenteren in de ALV. 
Het bestuur zal deze aandachtspunten meenemen voor volgend jaar. 
 

9. Verslag van de kascontrole 
Kascontrole 2017 is uitgevoerd door Marc Roetgering en Renate Thijert. Renate 
bespreekt de procedure en geeft aan dat alles er prima uitzag. De kascontrole is in 
orde bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd.  
De kascontrole 2018 zal door Renate Thijert en Gerard ten Vergert worden 
uitgevoerd. Reserve 2018: Frank Brager. 
 

10. Contributie 2019 
De contributies voor 2019 worden niet verhoogd. De contributies worden vastgesteld 
door de leden van de Algemene Ledenvergadering.  

 
11. Rondvraag 

• Hetty Schiltkamp: waar is het presentieboek? Die zijn we vergeten mee te 
nemen.  

• Bertus Workel: gezien het ledenbestand zijn er best veel actieve senioren. Er 
is een groep die al jaren op maandagochtend speelt echter er is een terugloop 
van deelnemers. Bertus doet een oproep voor liefhebbers voor deelname op 
de maandagochtend. 

• Ruud Verdonk: geeft een compliment voor de goed verzorgde presentatie. 
Complimenten voor de penningmeester. 

 
 

12. Afsluiting door de voorzitter 
Om 22.00 uur sluit Huub Engbers de Algemene Ledenvergadering. Huub Engbers 
bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en wenst iedereen een sportief 
tennisseizoen. 
 



Agenda Algemene Ledenvergadering 2019– 26 maart 2019 
Inzage financiën vanaf 19.30 uur – opening vergadering om 20.00 uur 

 
1. Opening 

2. Agendapunten vaststellen 

3. Notulen vorige ledenvergadering 

4. Aftreding bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden 

a. Volgens de statuten artikel 3.5 zal Maaike Bos als secretaris aftreden en 

zich herkiesbaar stellen. 

b. Conform artikel 4.3 kunnen tegenkandidaten gesteund door minstens 5 

leden zich schriftelijk aanmelden bij het bestuur, minimaal 5 dagen voor de 

vergadering. 

5. Huldiging jubilarissen 

6. Mededelingen van het bestuur 

7. Nieuws van de commissies 

8. Financieel verslag 

9. Verslag van de kascontrole 

10. Contributie komend jaar 

11. Rondvraag 

12. Afsluiting 

 


