Notulen Algemene Leden Vergadering
GTV Van Starkenborgh
Dinsdag 18 mei 2021, 20.00 uur
Online met MS Teams.
1.

Opening en vaststellen agenda
Stef Huisman opent om 20.00 uur de vergadering. Er zijn minder dan 45, de vereiste 10%,
(bestuurs)leden aanwezig die zich hebben aangemeld, waardoor de vergadering geen
rechtsgeldige besluiten mag nemen. Stef Huisman sluit daarom de vergadering, en opent de
vergadering opnieuw om 20.02 uur. Stef Huisman verwelkomt alle leden, die zich hebben
aangemeld.
Er hebben zich zes en dertig leden aangemeld bij het bestuur, waarvan zich later één heeft
afgemeld.

2.

Handleiding en spelregels digitaal vergaderen
Stef Huisman: bij ieder agendapunt zal een bestuurslid een toelichting geven. Na ieder
agendapunt kunnen in de chat de vragen worden gesteld of meld je in de chat dat je mondeling
een vraag wil stellen.
Is er een onderwerp waarover gestemd moet worden dan wordt gevraagd wie er gaat stemmen
en steek je je digitale handje op. Tegenstanders kunnen dan hun hand opsteken. Daarna wordt het
voorstel aangenomen of niet.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
a. Vanwege gezondheidsredenen zal Johnny Riekert terugtreden als penningmeester. Ben
Hanewinkel is bereid zijn taken in eerste instantie over te nemen. Wel zijn we op zoek
naar een nieuwe penningmeester. Het verzoek is dus uit te kijken naar een nieuwe
penningmeester.
b. Chris Kunst heeft een baan op Curaçao aangenomen en verlaat het bestuur. Dirk Klein
neemt zijn taken over. Hij heeft veel ervaring en heeft dit eerder gedaan.
c. Fré van Donderen, erelid, is eind april overleden. Hij is 80 jaar geworden. Stef Huisman
heeft hem voornamelijk meegemaakt als lid van de Baan en Gebouwencommissie (BGC).
Hij heeft veel voor de vereniging gedaan. We hebben bloemen en een kaart naar zijn
vrouw gestuurd.

4.

Notulen ALV d.d. 13 februari 2020
Geen opmerkingen.
De notulen, opgesteld door Stephanie Colenbrander, worden goedgekeurd.

5.

Presentatie jaarverslag 2020 en vooruitblik 2021
Stef Huisman: we hebben het verslag over 2020 in een prezi samengevat met nieuwe dingen en
hoogtepunten van het afgelopen jaar.
• Maarten Neeb: er waren geen activiteiten voor de jeugd georganiseerd m.u.v. de
jeugdwintercompetitie en dit was een succes.
• Rogier Andriessen: voor de kantine was het geen briljant jaar. We hebben wel nieuwe
koffiekopjes. We hopen later dit jaar dat het beter zal gaan.
• Stef Huisman: op 15 maart kondigde premier Rutte de lockdown af en kwam het bericht dat
het park gesloten was. Ruim een maand later kon de jeugd weer wat doen. Alles moest eerst
worden voorgelegd aan de gemeente alvorens we iets konden doen. Er werden looplijnen
aangebracht.
• Pubquiz: is georganiseerd door Reinou Anker-Sollie.
• Maarten Neeb: Smashing had aangegeven de hal niet je kunnen afbreken en dat hebben we
toen met een groep vrijwilligers gedaan. In ruil daarvoor hebben we een aantal gratis haluren
gekregen. Die hebben we afgelopen winter ingebracht.
• Marius de Fielliettaz Goethart: na het openingstoernooi in juli hebben we de laddercompetitie
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opgestart. Er hebben zo’n 80 mensen aan meegedaan. In juni zijn er vier jeugdclinics gegeven.
Elke zaterdag hebben daar zo’n 50 jeugdleden aan meegedaan. Dit willen we komende jaren
voortzetten ter voorbereiding op de competitie en de toernooien.
Rogier Andriessen: in het kader van de versoepelingen ging de kantine open en zijn een
aantal kantinediensten vervuld.
Maarten Neeb: de klussendag is normaal gesproken in maart maar nu hebben we dat in juni
gedaan. Dit jaar hebben we er weer en dan de 29e mei. Dit kan ook weer ter vervanging van
de kantinedienst.
Marius de Fielliettaz Goethart: de clubkampioenschappen waren verplaatst naar juli. Bij de
jeugd waren er 82 inschrijvingen, bij de senioren deden bijna 100 mensen mee.
Rogier Andriessen: in september moest de kantine weer dicht. De terrassen waren wel open.
Marius de Fielliettaz Goethart: ondanks de sluiting van de kantine ging de najaarscompetitie
door, dit waren vijf weekenden. Er deden bijna net zoveel mensen aan mee als in het
voorjaar: 29 seniorenteams en 14 jeugdteams.

Stef Huisman: we hopen dat in 2021 meer mag, dat de kantine weer open mag en dat we het open
toernooi mogen doen. De jeugdcompetitie mag wel doorgaan.
6.

Financieel jaarverslag 2018
Johnny Riekert licht het financieel verslag toe.
Het jaar hebben we afgesloten met een positief resultaat. We hebben veel nieuwe leden en dus
meer contributiebijdragen. Van het Rijk hebben we € 8.000,00 gekregen. Voor de rest zijn de
inkomsten van de jeugdsubsidie hoger uitgevallen. Door ons systeem van reserveren betalen
introducés € 5,00 en dat wordt ook geïnd.
De werkelijk kosten zijn bijna € 6.000,00 lager uitgevallen, met name bij de BGC. Het onderhoud
is lager uitgevallen. Wel weer hoger waren de bijdragen aan de KNLTB want dat is afhankelijk van
het aantal leden. Voor het overige zijn de verschillen marginaal.
We hebben dan een redelijk positief resultaat behaald van € 8.443,00.
Op de balans zijn de liquide middelen gestegen naar ruim € 47.000 euro.
Joep Staats: in de begroting wordt het 50+ toernooi wel genoemd maar er wordt geen bedrag
genoemd. Johnny Riekert: het budget voor dit toernooi is altijd budgetneutraal d.w.z. de
inkomsten en opbrengsten vallen tegen elkaar weg.

7.

Verslag kascommissie
Ronny de Heus en Chris van Malkenhorst hebben afgelopen jaar in de kascommissie
plaatsgenomen. Ronny de Heus geeft een toelichting.
De financiële situatie over het jaar 2020 is gecontroleerd en er zijn geen onregelmatigheden
gevonden. De penningmeester heeft een goede toelichting gegeven. Steekproefsgewijs zijn er
bankafschriften gecontroleerd, en ook daarin zijn geen onregelmatigheden gevonden. De
kascommissie stelt voor decharge te verlenen aan de penningmeester.
Stef Huisman: zijn er mensen die hierover willen stemmen? Nee. De jaarrekening wordt
goedgekeurd.
Stef Huisman spreekt, namens het bestuur, waardering uit voor de wijze waarop de
penningmeester zijn werk heeft gedaan en stelt bij deze dus aan de vergadering voor om de
penningmeester voor het boekjaar 2020 te dechargeren.
Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering vastgesteld en de penningmeester wordt
voor boekjaar 2020 door de vergadering gedechargeerd.
De kascommissie voor 2021 zal weer bestaan uit één bestaand en één nieuw lid. Ronny de Heus is
het gaande lid en Chris van Malkenhorst zal opnieuw in de kascommissie plaatsnemen. Kit
Kegelaar wil hem daarbij wel ondersteunen. Chris van Malkenhorst en Kit Kegelaar worden door
de vergadering in de kascommissie voor 2021 benoemd.

8.

Begroting 2021
De begroting voor 2021 ligt ter goedkeuring aan de vergadering. Johnny Riekert geeft een
toelichting bij de begroting.
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Johnny Riekert: het was schipperen. De kantine-inkomsten zijn altijd belangrijk. Vanwege de
coronacrisis zullen de inkomsten fors minder zijn. De inkomsten worden daarom begroot op €
9.800,00. We hopen dat we dat dit jaar kunnen halen.
De competitiebijdragen zijn iets naar boven bijgesteld omdat we meer nieuwe leden hebben en
aan de kant van de uitgaven zijn de KNLTB uitgaven naar boven bijgesteld. De uitgaven voor de
BGC zijn iets naar beneden gesteld omdat we een forse meevaller hadden op de energierekening.
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de technische commissie (TC) naar de
jeugdcommissie (JC). Voorheen viel de bijdrage voor de jeugdselectie onder de TC, maar de JC
heeft u een eigen begroting. Zo hebben we de begroting rond gekregen. Hopelijk kunnen we
vanwege de coronacrisis nog nieuwe bijdragen aanvragen bij het Rijk.
Joke Sissing: wordt er nog rekening gehouden met extra schoonmaak? I.v.m. corona moet er extra
worden schoongemaakt. Misschien moeten we extra geld apart moet zetten voor extra
schoonmaak? Johnny Riekert: eerste helft van het jaar hebben we geen extra schoonmaak gehad.
We hebben niet een apart potje voor de schoonmaak, de kosten hiervan vallen onder de
kantinecommissie (KC). Stef Huisman: we houden ons aan de richtlijnen van de overheid en we
zorgen ervoor dat we als club hier zo goed mogelijk aan houden door handen te wassen, dat er
voldoende schoonmaakmiddelen zijn en door de registratie goed te doen. Joke: misschien moeten
we hier in de nieuwsbrief extra aandacht aan besteden.
Stef: is er iemand die wil stemmen over de begroting? Nee. De begroting voor 2021 wordt door de
vergadering vastgesteld.
9.

Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Maarten Neeb treedt af als voorzitter van de Baan- en Gebouwencommissie.
Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement konden kandidaten voor het bestuur
worden voorgedragen door minimaal 5 leden en konden zij zich tot 7 dagen voor de vergadering
schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Het bestuur stelt
voor Maarten Neeb opnieuw in de vacature van voorzitter van de Baan- en Gebouwencommissie
te benoemen.
Stef: wil iemand hierover stemmen? Nee. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van
Maarten Neeb.
Stef Huisman treedt af als voorzitter.
Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement konden kandidaten voor het bestuur
worden voorgedragen door minimaal 5 leden en konden zij zich tot 7 dagen voor de vergadering
schriftelijk aanmelden bij het bestuur. Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Het bestuur stelt
voor Stef Huisman in de vacature van voorzitter te benoemen.
Stef Huisman: wil iemand hierover stemmen? Nee. De vergadering gaat akkoord met de
benoeming van Stef Huisman.

10. Onderzoek investeringen park: aanleg baan 8/nieuwe schuren/led-verlichting
Maarten Neeb: Stef Huisman, Kit Kegelaar en ik hebben vanuit het bestuur de vraag gekregen om
te onderzoeken of de aanleg van baan 8 haalbaar is, vanwege al een jarenlang tekort aan banen,
met name bij de competitie. Bovendien hebben we ondertussen meer leden gekregen. Het idee is
dan het parkeerterrein daarvoor te gebruiken.
In 2001 heeft de gemeente al toestemming hiervoor gegeven. De baan zal dezelfde ondergrond
krijgen als baan 1 tot en met 4 en omdat baan 5, 6 en 7 van Smashing zijn houden we zo twee
soorten ondergrond.
Daarbij willen we investeren in ledverlichting, ook bij de kunstgrasbanen. Momenteel zijn er
nieuwe led-technieken waardoor de investering lager is dan een aantal jaren gelden en de
investering lager is en dan uit kan. De resulteert in een besparing van € 1.100,00 per jaar.
We gebruiken het parkeerterrein omdat dit weinig wordt gebruikt. Maarten heeft een keer bij het
open toernooi gekeken hoeveel auto’s er staan en toen stonden er hooguit 20. Die zou je bij de
school kwijt kunnen of langs het kanaal.
Wat al jaren op de planning staat zijn nieuwe schuren. We hebben steeds meer spullen en
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machines en we hebben dus steeds meer ruimte nodig. We willen de schuren uitbreiden, iets naar
voren trekken en hoger maken. Parasols kunnen dan naar binnen. Het gravel staat dan niet meer
bij de tafeltennistafel. Maarten toont een impressie van hoe dit eruit zou kunnen gaan zien.
Led: de lichtomstandigheden op de gravelbanen zijn verbeterd. De energiebesparing is € 1.100,00
per jaar. De terugverdientijd is 7 jaar voor een levensduur van een ledlamp van 15-20 jaar.
Financiën. We hebben een aantal offertes aangevraagd. De kosten van baan 8 worden geschat op
ruim € 74.000,00, de nieuwe schuur/werkplaats op € 17.000,00 en de ledverlichting voor de
kunstgrasbanen op € 17.000,00. Totaal is dit bijna € 110.000,00.
We nemen dit samen omdat we dan subsidies kunnen krijgen. Bij Sport050 kun je één keer in de
drie jaar subsidie aanvragen. Drie jaar geleden hebben we dat gedaan voor gravel op afschot, toen
hebben we € 39.000,00 subsidie gekregen. Het potje is nu hetzelfde maar er zijn meer
verenigingen die van dit potje weten en eruit “vissen”. We hopen hier € 25.000,00 uit te krijgen.
Daarnaast is er een subsidie vanuit de staat (BOSA) en die is 20% van alles met je met de
sportvereniging wil opbouwen (banen, schuur, ledverlichting) met daarbij 10% extra op de
ledverlichting. Je komt dan op zo’n € 26.000,00 aan subsidie.
We nemen aan eigen middelen € 25.000,00 en het voorstel is om voor € 33.000.00 uit te schrijven
aan obligaties.
De subsidie bij de gemeente moet voor 1 juni worden aangevraagd en je krijgt dan in november,
december uitsluitsel. Krijgen we het niet, dan is het voor anderen. De BOSA-subsidie vraag je
vooraf of achteraf op. Deze hebben we ook aangevraagd want die kun je achteraf ook teruggeven.
Stef: de kosten zijn duidelijk maar wat financiering betreft is er dus nog onzekerheid. Op het
moment dat er duidelijkheid is over de subsidies wordt een definitief voorstel gemaakt en kijken
we naar de liquiditeit van de vereniging, wat de vereniging kan bijdragen en wat we aan obligaties
kunnen gaan uitschrijven. Dat leggen we voor aan de vereniging in een extra ALV of op de ALV in
februari.
Zijn er vragen?
o Henk Huberts: kun je dan ook kijken naar de coniferenhaag om meer eenheid in het park te
krijgen, anders wordt baan 8 een losse baan achteraf. Stef Huisman: heel goed plan, nemen
we mee.
o Maurits Sijtstra: wordt baan 8 een losse baan, dus niet 'aangesloten' aan baan 5 t/m 7, maar
wordt de verlichting ervan wel gecombineerd met die van baan 5 t/m 7? Is Smashing een
gesprekspartner hierin? Stef Huisman: de parkeerplaats is van ons. Wij hebben wel contact
gehad met Smashing hierover en zij staat hier positief tegenover en vonden het een goed
plan. Ze zagen ook geen problemen wat betreft de parkeerplaats. Smashing is zelf ook van
plan ledverlichting in de blaashal te krijgen. Wellicht via een gezamenlijke offerte (voor
binnen en buiten de hal) om korting te krijgen.
o Kris Snoeijink: is het bedrag van € 33.000,00 een vrijwillige bijdrage van de leden? Maarten
Neeb: nee, het plan is hiervoor obligaties uit te schrijven. De vorige keer was het een obligatie
van € 1.000,00 met een rente van 2%. Wellicht dat de vereniging zelf meer moet investeren
en dan kunnen er minder obligaties worden uitgeschreven.
Kit Kegelaar geeft een toelichting op de plannen. We zetten in op € 25.000,00 maar als een andere
vereniging ook subsidie aanvraagt dan wordt dit ponds-ponds verdeeld.
Over de ledverlichting: op elke mast hangen twee armaturen. Het zou kunnen dat één armatuur
op elke mast volstaat. Op de nieuwe baan zouden we dan zes armaturen nodig hebben i.p.v.
twaalf. De lampen zijn dan wel duurder maar je hebt één nodig i.p.v. twee.
Stef Huisman: er zijn geen handen en tegenreacties dus we gaan ervan uit dat we verder kunnen
gaan met onderzoek en de subsidies kunnen aanvragen. In november/december zullen we dan
met een definitief voorstel komen.
11. Rondvraag
o Ronny de Heus: zijn de obligaties van drie jaar allemaal uitgekeerd? Ja, die zijn uitgekeerd.
o Joep Staats: gaan we nog iets aan de overlast van de bomen doen naast baan 3 en 4? Maarten
Neeb: het is bekend dat deze moeten worden gesnoeid. Eén keer per jaar komt er iemand die
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komt snoeien en die wil ze niet meer snoeien omdat ze dan uit model raken. Van de gemeente
heeft iemand aangegeven dat dit wel kan, dus worden ze weer gesnoeid.
Joep Staats: zijn de nieuwe lampen dezelfde lampen als die nu op baan 1 tot en met 4 worden
gebruikt? Maarten Neeb: we willen dezelfde lampen, eventueel tegen een meerprijs te
koppelen aan het afhangbord. Ze hebben ook hetzelfde kleur licht, ze zijn alleen
doorontwikkeld.
Dina Zuidema: hoeveel leden hebben we nu? Stef Huisman: we hebben 630 leden.
Ger van Lier (voorafgaand aan de vergadering ingediend): dacht dat de norm 100 leden per
verlichte baan is. Waarom niet een wachtlijst op basis van ongeveer 700 leden? Stef Huisman:
in het bestuur hebben hier uitgebreid over gesproken. De norm van de KNLTB is: 70-90 leden
per baan. Er zit een ruime marge in en dit heeft te maken met wat voor soort vereniging je
bent, wat voor type leden je hebt, denk aan het all-in-one concept bij de jeugd wat leidt tot
hogere baandruk. We hebben veel competitiespelers/-teams naar het aantal banen. Nemen
we 90 leden per baan dan kom je op 630 leden. Dit zou niet reëel zijn voor onze club. Voor
onze club ligt dit meer op 65-80 leden per baan. Eind 2020 hadden we 650-660 leden. We
hebben toen besloten een wachtlijst in te stellen. De grens is 450 seniorleden, de rest is jeugd.
Dit (450) is geen absoluut getal. We kijken ook naar de baandruk zoals die nu is. Het gaat nu
nog steeds niet zoals het buiten coronatijd zou gaan. Elke twee maanden kijken we naar die
lijst. Er staan nu 10/11 mensen op de wachtlijst en het is denkbaar dat die binnenkort aan de
beurt zijn. We willen niet dat we onze leden niet meer die kwaliteit kunnen bieden.
Ger van Lier (voorafgaand aan de vergadering ingediend): gaan de wc’s open? Stef Huisman:
ja die gaan open.
Christa Nagel: is er nog gekeken naar zonnepanelen op het dak? Maarten: daar hebben we al
een offerte voor liggen maar op dit moment hebben we gekozen voor uitbreiding van de
baancapaciteit en vanwege de subsidie hebben we die daar meer in meegenomen.
Joke Sissing: is daarvoor geen subsidie? Stef Huisman: jazeker maar we zullen daar zelf ook in
moeten investeren en de keuze is nu op baan 8 en de verlichting gevallen. Zonnepanelen
blijven op de lijst staan.
Reinou Anker-Sollie: is er ook naar de huursituatie van zonnepanelen gekeken? Maarten
Neeb: heeft die reclame gezien. Na baan 8 zullen zonnepanelen als eerste aan de beurt zijn.
Hij heeft er zich er nog niet in verdiept.
Hendrik Jan Neeb: zijn wij een duurzame vereniging? Zijn wij een maatschappelijk
verantwoorde vereniging?
Reinou Anker-Sollie: mag duurzaamheid wat hoger op de agenda komen? Maarten Neeb: dat
staat zeker op de planning. Er wordt al water bespaard door m.n. ‘s nachts te sproeien, door
gebruik te maken van ledverlichting i.p.v. halogeenverlichting en drie jaar geleden is dubbel
glas in het hele clubgebouw gekomen. De financiering is de bottleneck.
Dina Zuidema: zijn obligaties voor zonnepanelen een idee? Stef Huisman: is geen gek idee, dit
is wel afhankelijk van de subsidietoekenning van de gemeente. Maarten Neeb: de subsidie
vanuit de staat is 30%. Als we het niet in één keer kunnen doen dan kan het misschien in twee
keer als we niet genoeg financiën hebben. We kunnen dit in het onderzoek meenemen om te
kijken hoeveel dit extra kost.
Kit Kegelaar: de salderingsregeling verandert wel. Als in 2023 de stroom overdag wordt
opgeleverd, wordt dit niet meer gesaldeerd met de stroom die je ’s avonds gebruikt. We
moeten goed naar kijken wat voor effecten dit heeft. We moeten ons niet rijk rekenen. We
hebben voorfinanciering nodig die we niet van de bank kunnen krijgen maar wel van de
leden. Dit zal de knellende factor zijn.

12. Sluiting
Stef Huisman bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Stef Huisman sluit de
vergadering om 21.18 uur.
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