Notulen Algemene Leden Vergadering
GTV Van Starkenborgh
Dinsdag 15 februari 2022, 20.00 uur
Online met MS Teams.

1.

Opening en vaststellen agenda
Stef Huisman opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
2021 was, net als 2020, een bijzonder jaar. We hadden een bijzondere start omdat eerst alles
stillag maar omstreeks mei kwam alles weer “tot leven”. De club had ook een bijzonder jaar: het
Van Starkenborgh Open-toernooi bestond 40 jaar, de club bestond 60 jaar en het 50+-toernooi
bestond 10 jaar. Tegen het eind van het jaar kwam alles, helaas, weer tot stilstand.
2021 werd voor het bestuur en ook voor andere mensen getekend door het overlijden van Johnny
Riekert. Johnny was aan zijn tweede periode bezig als penningmeester. Hij was ook
penningmeester geweest tussen 2010 en 2015 en in 2020 was hij opnieuw begonnen als
penningmeester. Het was een grote schok voor iedereen dat zo’n gezonde man ons ontvallen is.
We verloren niet alleen een goede, betrouwbare penningmeester maar hij wist ook altijd een
goed evenwicht te vinden tussen de financiën en de wensen van individuele leden waarbij hij het
belang van beiden altijd goed voor ogen had.
Sinds tijden hebben we in 2021 weer een ledenstop moeten invoeren. Gelukkig hebben we deze
weer kunnen opheffen.
Er zijn minder dan 48, de vereiste 10%, leden aanwezig die de presentielijst hebben getekend,
waardoor de vergadering geen rechtsgeldige besluiten mag nemen. Stef Huisman sluit daarom de
vergadering, en opent de vergadering opnieuw om 20.04 uur. Stef Huisman verwelkomt alle leden
die gekomen zijn.
De agenda wordt ongewijzigd overgenomen.
Er hebben zich twee en dertig leden aangemeld bij het bestuur. Bauke Koning, Annemie Heesink
en Hans Burgerhof hebben zich afgemeld bij het bestuur.

2.

Handleiding en spelregels digitaal vergaderen
Iedereen wordt verzocht de microfoon uit te laten staan. Vragen kunnen worden gesteld in de
chat. De procedure omtrent het stemmen wordt uitgelegd door Stef Huisman.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4.

Notulen ALV d.d. 18 mei 2021
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
De notulen, opgesteld door Stephanie Colenbrander, worden goedgekeurd.

5.

Presentatie jaarverslag 2021 en vooruitblik 2022
Stef Huisman: we hebben het verslag over 2021 in een prezi samengevat met hoogtepunten van
het afgelopen jaar.
Er wordt een toelichting bij de presentatie:
• ALV: (Stef Huisman) deze werd online gehouden en het bestuur zat in de kantine. Toen werd
gezegd dat we hoopten dat het de laatste keer was dat het digitaal werd gehouden. We hopen
ook nu weer dat dit in de toekomst niet meer hoeven te doen.
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Laddercompetitie: (Marius de Fielliettaz Goethart) het was nu derde editie en deze werd
tussen april en oktober werd deze gespeeld. Bij de heren werd Dennis van der Honing eerste,
Matti Blok werd tweede en Sascha de Haan derde. Bij de dames werd Nina de Haan eerste,
Quirine Rietema werd tweede en Caroline Coppens werd derde.
Open jeugdtoernooi: (Reinou Anker-Sollie) er waren 60 spelers, beginnend bij groen,
eindigend bij 17. Helaas was er ook regen. Het was voor herhaling vatbaar.
Van Starkenborgh Open: (Maarten Neeb) afgelopen jaar waren er ruim 400 deelnemers. Het
hele park was vol gezet met tafels en stoelen. Het was weer een groot succes.
BenK 50+: (Stef Huisman) dit toernooi is het visitekaartje van de club. Het was ook nu weer
goed georganiseerd en gezellig.
Clubkampioenschappen: (Marius de Fielliettaz Goethart) de clubkampioenschappen waren
verschoven naar augustus. Het finaleweekend was tevens het lustrumweekend. Een overzicht
van de winnaars hangt in de kantine.
Lustrum: (Dirk Klein) ondanks alle maatregelen was het erg gezellig, er was veel publiek en
het weer zat mee. Een onderdeel van het lustrum was het retrotoernooi, waarbij we met
houten rackets speelden en met witte ballen. Tot ieders verbazing ging het tennisniveau echt
omhoog! De afsluiting was een fantastische demonstratiepartij tussen Niels en Jasper Visker.
Najaarscompetitie: (Marius de Fielliettaz Goethart) was eigenlijk een voortzetting van de
voorjaarscompetitie. De jeugd heeft nog wel in het voorjaar gespeeld. Er zijn bijna evenveel
teams als in het voorjaar. Er waren 37 teams waarvan 6 kampioen zijn geworden. De hele
competitie hebben we uit kunnen spelen.
Bier van de maand: (Rogier Andriessen) het was eerst een lastig jaar. Het lustrum was
fantastisch, het eten was goed. Het speciaalbier liep toen goed en toen is besloten het “bier
van de maand” te introduceren en in stand te houden. Er was een leuke seizoensafsluiting aan
het eind van de competitie met behulp van Niels en Maarten.
Weekendje weg: (Maarten Neeb) met 39 jeugdleden zijn we een weekendje weggeweest. Er
zijn ook vijf studenten van de ACLO mee geweest.

Stef Huisman: we hopen dat we een goed, normaal, 2022 tegemoet gaan met competities en
toernooien en veel gezelligheid op de club. En dat het een sportief jaar mag worden.
6.

Financieel jaarverslag 2022
Ben Hanewinkel licht het financieel verslag toe maar spreekt eerst zijn waardering uit aan Johnny
hoe hij dit heeft overgedragen. De administratie zag er allemaal heel goed uit.
We hebben het jaar kunnen afsluiten met een financieel resultaat van € 27.000,00. Hoe komt dit?
De kantine heeft veel beter gedraaid dan 2021. Ook het ledenaantal is toegenomen en daardoor
zijn de contributiebijdragen toegenomen. In 2021 is twee keer een subsidie aangevraagd, net
zoals in 2020. De eerste subsidie was € 4.500,00 en de tweede € 6.000,00, waarbij de tweede
subsidie nog definitief gemaakt moet worden. Als we 25 juli 2022 niets hebben gehoord is het
bedrag van € 6.000,00 definitief. Dit is dus nog een klein voorbehoud maar zit al wel in het
resultaat van € 27.373,00.
De kosten van de BGC, de TC en de JC zijn lager omdat bijvoorbeeld de JC een aantal activiteiten
niet zijn gedaan die wel waren ingepland. Al met al heeft dit geleid tot lagere kosten.
De balans geeft op het eind van het jaar op 31 december aan wat je aan bezittingen en schulden
hebt. In 2021 zijn geen investeringen gedaan die hebben geleid tot een hogere balanspositie. De
afschrijvingen zijn conform het afschrijvingsschema van de afgelopen jaren gedaan en hebben
ertoe geleid dat de liquiditeit, met de hogere opbrengst van de kantine en lagere afschrijving, is
toegenomen van € 47.000,00 op 31 december 2020 naar € 85.000,00 op 31 december 2021. Aan
het eind van het jaar hadden we nog wat verplichtingen naar derden, zoals Smashing en Van der
Laan (onderhoud van de banen) en shirtjes.
Het resultaat van € 27.373,00 is toegevoegd aan het resultaat aan fonds groot onderhoud. De
resultaten van het Van Starkenborgh Open en het 50+-toernooi zijn toegevoegd aan de eigen
voorzieningen van de toernooien.

7.

Verslag kascommissie
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Kit Kegelaar en Chris van Malkenhorst hebben afgelopen jaar in de kascommissie plaatsgenomen.
Chris van Malkenhorst geeft een toelichting:
De financiële situatie over het jaar 2021 is gecontroleerd en er zijn een aantal aandachtspunten:
1) De wijze waarop het wordt vastgelegd en het wordt verantwoord. Gezien de grootte van de
bedragen wordt aangeraden dat er een duidelijk aanspreekpunt komt in de KC voor de
penningmeester.
2) Declaraties worden laat aangeleverd en niet altijd goed onderbouwd met bonnen. Het is
wenselijk dat declaraties, met de bijbehorende facturen van leden, tijdig worden ingediend bij de
penningmeester zodat de uitgaven direct verwerkt kunnen worden.
3) De kascommissie was zeer positief over de post debiteuren. Deze was € 0,00.
De kascommissie spreekt waardering uit voor de nauwgezette wijze waarop de penningmeester
zijn werk heeft gedaan en stelt bij deze dus aan de vergadering voor om de penningmeester voor
het boekjaar 2021 te dechargeren. Het financieel jaarverslag wordt door de vergadering
vastgesteld, en de penningmeester wordt voor boekjaar 2021 door de vergadering
gedechargeerd.
De kascommissie voor 2022 zal weer bestaan uit één bestaand lid en één nieuw lid. Chris van
Malkenhorst is het gaande lid en Kit Kegelaar zal opnieuw in de kascommissie plaatsnemen. Ben
Hanewinkel wil hem daarbij wel ondersteunen. Kit Kegelaar en Ben Hanewinkel worden door de
vergadering in de kascommissie voor 2022 benoemd.
8.

Begroting 2022
De begroting voor 2022 ligt ter goedkeuring aan de vergadering. Ben Hanewinkel geeft een
toelichting bij de begroting.
Ben Hanewinkel: de begroting is gebaseerd op een aantal uitgangspunten:
• Er is rekening gehouden met de prognose van 2021 maar wat van invloed is is de fors hogere
energieprijs. In november moesten we een besluit nemen of we het voor een jaar wilden
vastleggen of dat we variabele tarieven wilden. We hebben het in het bestuur besproken en
we besloten het voor een jaar vast te leggen. Dit heeft ertoe geleid dat de energiekosten zijn
gestegen van € 592,00 naar € 900,00. Hierbij is nog geen rekening gehouden met
zonnepanelen. We moeten dan wel z.s.m. de zonnepanelen op het dak aanbrengen. De
zonnepanelen zorgen ervoor dat de hogere energieprijzen worden terugverdiend.
• Het wegvallen van de subsidies is van invloed op de begroting.
• We gaan uit van hetzelfde aantal leden dan 2021. De toename van de contributie is ca. 2%.
Waarom hogere contributie? De inflatie zal behoorlijk zijn in 2022. Dit is te wijten aan de
energieprijzen. Bovendien is de contributie de afgelopen vier jaren niet gestegen. Door de
verhoging van de contributie kan de begroting sluitend worden gemaakt.
De begroting sluit dan met een positief resultaat van € 3.800,00 op een totale omzet van ca. €
100.000,00.
In 2022 gaat we over van clubcollect binnen KNLTB naar KNLTB clubcontributie, wat leidt tot
lagere kosten. Daarnaast krijgen alle introducées bij het reserveren van een baan de rekening
vóórdat ze de baan reserveren. Ze betalen dus vooraf. Ben noemt de belangrijkste verhogingen
van de contributies.
Stef Huisman: heeft er nog iemand vragen? Niemand steekt zijn hand op. Wil er nog iemand
stemmen? Niemand wil stemmen.
De begroting voor 2022 wordt door de vergadering vastgesteld.
Stef Huisman bedankt de vergadering voor het vertrouwen in deze begroting en in de
penningmeester.

9.

Aftreden bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
Stephanie Colenbrander treedt af als secretaris.
Op grond van artikel 6 van het huishoudelijk reglement konden kandidaten voor het bestuur
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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 Stephanie Colenbrander opnieuw in de vacature van secretaris te benoemen.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Stephanie Colenbrander.
Marius de Fielliettaz Goethart treedt af als voorzitter van de TC en bestuurslid.
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 Onno Dijkveld Stol in de vacature van voorzitter TC en bestuurslid te
benoemen. De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Onno Dijkveld Stol.
Stef Huisman verwelkomt Onno Dijkveld Stol in zijn functie als voorzitter TC in het bestuur.
Stef Huisman bedankt Marius de Fielliettaz Goethart.
De functie van voorzitter van de RC was vacant.
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 Dirk Klein in de vacature van voorzitter RC en bestuurslid te benoemen. De
vergadering gaat akkoord met de benoeming van Dirk Klein.
Stef Huisman verwelkomt Dirk Klein in zijn functie als voorzitter RC in bestuurslid.
De functie van penningmeester was vacant.
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 heeft zich één kandidaat gemeld, Erik Bosscher. Het
bestuur stelt voor Erik Bosscher in de vacature van penningmeester te benoemen.
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van Erik Bosscher.
10. Update onderzoek investeringen park: aanleg baan 8/nieuwe schuren/ledverlichting/zonnepanelen
Stef Huisman: het is niet alleen een update, er is ook al een investering gedaan, namelijk die van
de zonnepanelen. Zoals Ben aangaf zijn de energiekosten gestegen. Bij meerdere ALV’s is uit
ledenonderzoek gebleken dat leden belang hechten aan vergroening en besparingen die zullen
worden gedaan in het kader van duurzaamheid. Bovendien is de liquiditeit goed en kunnen er
investeringen worden gedaan.
We hebben daarom besloten om 58 zonnepanelen aan te schaffen die op het dak van de kantine
en het bijgebouw worden geplaatst. De kosten bedragen € 28.000,00. Dit is inclusief installatie,
aanpassing meterkast, dat soort zaken. Voor dit soort aanschaf bestaat een BOSA-subsidie. Deze
subsidie heeft betrekking op sportparken. Dit is doorgaans 20% van de investering maar omdat
het een energiebesparende maatregel betreft is de subsidie 30%. Van de € 28.000,00 zou je dan €
8.000,00 aftrekken.
Met de installatie van de zonnepanelen denken we de elektrakosten met 80% te kunnen verlagen.
De kosten van de installatie zouden we dan snel kunnen terugverdienen. De lichtmasten kosten
bijv. veel energie.
Er is een keuring geweest van het dak. Het is de bedoeling dat de zonnepanelen in maart worden
geplaatst.
Maarten Neeb: de terugverdientijd is gemiddeld 7 jaar.
Theo-Henk van Oosten: hoe zit het met de teruglevering?
Maarten Neeb: i.v.m. de salderingslevering leveren niet meer dan we verbruiken.
Stef Huisman: Er is een onderzoek gaande naar een aantal investeringen op het park. De
commissie hiervoor bestaat uit Kit Kegelaar, Maarten Neeb en Stef Huisman. Vorig jaar zijn we
daar mee begonnen. Er is ook onderzoek geweest naar de subsidiemogelijkheden.
De stand van zaken nu:
1) Baan 8 de aanleg, op de kosten daarvan zijn begroot op € 72.000,00.
2) De led-verlichting op baan 5 t/m 8. De kosten hiervan zijn circa € 25.000,00.
3) De vervanging van de bestaande drie schuren. De kosten zijn € 28.000. We willen de
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werkzaamheden door de leden van de club zelf worden gedaan. De bouw zullen we zelf te doen.
Financiering.
We hebben een subsidieaanvraag gedaan bij:
1) de gemeente. De pot van vorig jaar was leeg en daarom hebben we de aanvraag dit jaar nog een
keer gedaan. We hebben € 45.000,00 aangevraagd en we verwachten binnenkort te horen of we
dit krijgen.
2) Bosa. De aanvraag hiervoor is ingediend in december/januari. We krijgen 20% als het gaat om
de bouw en 30% als het gaat om energiebesparende maatregelen.
Verder willen we financiering regelen bij leden van de club in de vorm van obligaties. Hoeveel dit
zal worden is afhankelijk van de subsidies die worden toegekend. Als dit bekend is kunnen we
een plan maken en weten we hoeveel we nodig hebben en wat we van de leden nodig hebben.
De definitieve besluitvorming komt pas als we weten hoeveel subsidie we krijgen. Als dit bekend
is zal de commissie een voorstel schrijven voor de realisatie en voor de eigen bijdragen van de
leden en dan wordt een bijzondere ledenvergadering uitgeschreven waarin alle leden van de
vereniging hun mening kunnen geven.
Zijn er vragen?
Reinou Anker-Sollie: wat is de planning?
Maarten: de schuren staan voor komend najaar gepland. De led-verlichting volgt zo spoedig
mogelijk.
Joep Staats: worden de tekeningen gemaakt door een bouwkundige of architect?
Maarten Neeb: die worden gemaakt door een bouwkundig student.
Christa Nagel: waarop is het verbruik gebaseerd?
Maarten Neeb: voor de zonnepanelen is dit gebaseerd op het verbruik van 2019. De
terugverdientijd is zes jaar.
Lisa Steenbeeke: de kosten van de ledverlichting op grasbanen, wordt dit gedeeld door Smashing?
Maarten Neeb: de masten worden alleen door ons gebruikt. De kosten zijn alleen voor ons.
Theo-Henk van Oosten: is er een update van het sanitair?
Maarten Neeb: nee, staat niet op de planning. Is nog niet direct nodig.
11. Rondvraag
Lisa Steenbeeke: gaan we nog iets doen met de lekkende cv?
Maarten Neeb: vooral afgelopen winter hebben we hier veel last van gehad. Er heeft al eens een
bedrijf naar gekeken en die gaf aan dat er nogal wat breekwerk moet worden verricht. We willen
nog een second opinion doen.
12. Sluiting
Stef Huisman bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Stef Huisman sluit de
vergadering om 21.00 uur.
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