Notulen Algemene Leden Vergadering
GTV Van Starkenborgh
Donderdag 21 april 2022, 20.00 uur.
Kantine van het clubgebouw.

1.

Opening en vaststellen agenda
Stef Huisman opent om 20.05 uur de vergadering. Er zijn minder dan 45, de vereiste 10%,
(bestuurs)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 20.06 uur. Stef Huisman verwelkomt alle leden, die gekomen zijn.
De agenda wordt niet gewijzigd.
Ben Hanewinkel, Alof Canrinus, Kris Snoeijink, Ben Kievitsbosch, Hans Burgerhof, Annemie
Heesink, Herman Nieuwenhuis, Ger van Lier en Reinou Anker-Sollie hebben zich afgemeld bij het
bestuur.

2.

Mededelingen
a. Er gaat een presentie lijst rond; het verzoek om deze te tekenen.
b. Als er volmachten zijn, moeten deze ingeleverd worden bij de secretaris. Er zijn voor
aanvang van de ALV vijf volmachten binnen gekomen.

3.

Notulen ALV d.d. 15 februari 2022
Toon Garritsen: er staat ergens “2022”. Dit moet zijn “2021”.
Dit wordt aangepast.
De notulen, opgesteld door Stephanie Colenbrander, worden, voor het overige, goedgekeurd.

4.

Voorstel investeringen tennispark
Stef Huisman: in januari 2021 zijn Kit Kegelaar, Stef Huisman en Maarten Neeb de
voorbereidingen gestart vanuit de vraag “Wat kan worden verbeterd op het park?” Een aantal
zaken kwamen hierbij naar voren:
1) investeren in ledverlichting, in het kader van energiebesparing;
2) vervanging van de schuren was een langgekoesterde wens van de baan– en
gebouwencommissie;
3) een baan 8 op de plaats van de parkeerplaats.
Binnen het bestuur hebben we deze zaken gesproken en ook waarom wel een baan 8 en waarom
geen padelbanen? Dit is immers in opkomst. We hebben hierbij ook gekeken naar hoe dit binnen
de stad is geregeld. Het volgende is hierbij aan de orde gekomen:
1) Er is al een groot aanbod binnen de stad van padelbanen.
2) We hebben gekeken naar de situatie binnen de club. Er is een tekort aan banen. Tijdens de
competitie is er banentekort. De club is het meest gediend bij een tennisbaan.
3) Het is duurder. Om het geluid te dempen moet rekening worden gehouden met het aanbrengen
van een hek of heg dat het geluid dempt.
4) Het zorgt voor extra geluid. Officieel is het advies een padelbaan 50 meter van een woning aan
te leggen maar gezien de ervaringen die worden opgedaan (geluidsoverlast, rechtszaken
hierover) zijn er geluiden om hier 200 meter van te maken.
Bij de ALV 2021 kwam vervolgens naar voren dat zonnepanelen werden gewenst i.v.m.
energiebesparing.
Er zijn offertes opgevraagd en subsidies, bij zowel de gemeente als het Rijk.

1

De maximale subsidie die bij de gemeente kan worden aangevraagd voor dit type investeringen is
€ 45.000,00. In februari 2022 hebben we deze subsidie toegekend gekregen.
De subsidie die bij het Rijk kan worden aangevraagd is de BOSA-subsidie die kan worden
aangevraagd voor vernieuwingen op het park. Voor schuren e.d. is de subsidie 20% en voor
energiebesparende maatregelen is dit 30%. Deze subsidie is ook toegekend en bedraagt zo’n €
35.000,00.
Aan subsidiegelden hebben we in totaal € 80.000,00 toegekend gekregen.
Toen gingen de energiekosten omhoog. De zonnepanelen hebben we toen aangeschaft en die
worden binnenkort (week 20) gelegd.
Maarten Neeb:
• Overzicht gewenste vernieuwingen
Om een beeld te krijgen van de kosten zijn offertes aangevraagd. Vorig jaar zomer zijn de
offertes opgevraagd. Het is lastig inzicht te krijgen in de kosten omdat de prijzen stijgen en de
offertes een bepaalde geldigheidsduur hebben. De kosten zijn gebaseerd op de prijzen van
januari en februari omdat toen, i.v.m. het verkrijgen van de subsidie, offertes moesten
worden ingediend. De kosten zijn:
• Baan 8 op parkeerplaats: € 73.0000,00.
• Ledverlichting: € 25.000,00 (baan 5 tot en met 8).
• Vervanging schuren: € 29.000,00.
Joep Staats: de vervanging van drie banen kostte destijds € 140.000,00. Eén baan kost nu €
73.000,00. Hoe kan hier zo’n verschil in zitten? Maarten Neeb: de materiaalprijs is hoger
maar daarnaast is het vernieuwen van drie banen in één keer altijd goedkoper dan het
aanleggen van één compleet nieuwe baan waarbij de hele infrastructuur moet worden
aangepast.
Kit Kegelaar: zit de afvoer van de grond erin? Maarten Neeb: ja. Dit kost € 10.000,00.
Christa Nagel: hoe zeer is het banentekort? Krijgen we klachten binnen dat er te weinig banen
zijn? Stef Huisman: de baandruk is hoog. GTS kan nu niet meer mensen kwijt om te trainen.
Baan 8 biedt een bredere mogelijkheid. Dit kunnen we goed gebruiken.
Marius de Fielliettaz Goethart: er zijn veel nieuwe leden bij gekomen en met trainingen en de
competitie zijn de banen vol.
Kit Kegelaar: zodra de hal er staat zijn er ook weer minder banen. De najaarscompetitie
begint dan en dan heb je weer te weinig banen.
•

Planning
• De zonnepanelen staan gepland voor week 20, maar waarschijnlijk wordt dit later
omdat bepaalde onderdelen moeilijk te krijgen zijn.
Willem ten Napel: had gehoord dat de btw van de zonnepanelen “af ging”.
Kit Kegelaar: dit is vanaf 1 januari volgend jaar en geldt niet voor ons. De BOSAsubsidie is eigenlijk een compensatie voor sportverenigingen voor de btw.
• Ledverlichting: juli 2022
Maarten Neeb: zodra wij akkoord zijn kunnen zij binnen drie maanden leveren. Dit
zal dan ergens in juli zijn.
Willem ten Napel: hoe zit het met de ledverlichting. Is dit van Smashing? Maarten
Neeb: Smashing heeft de banen, niet de verlichting. De ledverlichting zijn van ons.
Bepaalde baaninrichting zoals hekwerk, netten en bankjes zijn voor rekening van ons
en Smashing. Deze kosten worden gedeeld. De masten zullen circa 5 meter hoger zijn
dan die van baan 4 zodat de lichtverspreiding beter zijn. De verlichting kun je via de
app regelen.
Piet Helmus: je hoeft dus geen sleutel meer te regelen voor het licht.
In 2016 konden we nog geen ledverlichting aanschaffen. Dit kan nu wel. De
armaturen zijn nu verbeterd: het heeft één lamp en niet meer twee lampen, zoals in
2016 nog het geval was. Met het nieuwe systeem kun je de hoeveelheid licht zelf
bepalen. Nu staat het op 80% (besparingstand) maar dit kan op 100%
(wedstrijdstand) worden gezet.
Het geplande aantal zonnepanelen is 58 stuks en deze hebben een dekking van 90%.
• Vervanging schuren: najaar/winter 2022
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We kunnen niet eerder dan in het najaar beginnen i.v.m. waterinstallatie die erin zit
en die de hele zomer wordt gebruikt. In het najaar wordt deze uitgeschakeld en dan
kunnen de schuren worden vervangen. We hoeven niet alles nu gelijk al in te kopen.
De prijzen gaan waarschijnlijk stijgen en hiermee hebben we rekening gehouden
door een opslag van 10%.
Stef Huisman toont de foto van bovenaf het park en laat zien waar de baan komt te liggen.
Bauke Koning: houden we nog parkeerplaatsen over? Stef Huisman: langs het kanaal.
Stef laat op de foto zien waar de zonnepanelen worden geplaatst.
Stef Huisman: we willen voorleggen dat we willen investeren in baan 8, de ledverlichting en
vervanging van de schuren. Het geheel kan de club, met de subsidies, uit eigen middelen voldoen
omdat we de afgelopen jaren goed hebben gedraaid.
Liquiditeitsbegroting
Erik Bosscher: licht de liquiditeitsbegroting toe.
In december zouden we ongeveer € 17.000,00 op de bankrekening moeten hebben staan. Gezien
de prijsstijgingen kan het zijn dat de kosten hoger uitvallen en zouden we een obligatielening
moeten uitschrijven. Ook is er nog een mogelijkheid dat we de subsidies die zijn verstrekt
vanwege “corona” moeten terugbetalen.
Joep Staats: we zien nu voor het eerst de begroting. Het bedrag van € 17.000,00 verbaast hem
omdat in februari werd aangegeven dat het met een obligatielening zou worden gefinancierd. Hoe
kan het dat dit nu niet meer zo is?
Stef Huisman: In februari wisten we nog niet hoeveel subsidie we zouden krijgen. Zouden we het
niet krijgen dan zouden we een obligatielening moeten uitschrijven. De subsidies pakken goed uit
en dit maakt dat we geen obligatielening zouden hoeven uit te schrijven. Bovendien hebben we
goede jaren gedraaid.
Willem ten Napel: Wat je investeert uit eigen middelen is eigenlijk heel redelijk.
Kit Kegelaar: er is een investering, met zonnepanelen erbij, van ca. € 150.000,00. € 80.000,00 gaat
ervan af aan subsidies. Een deel gaat 20 jaar mee, een deel 15 jaar en de ondergrond van de banen
30 jaar. Je doet over die jaren een investering van € 70.000,00. Bovendien hoeven we geen banen
meer te huren. Misschien dat als de aannemer eerder kan als we eerder investeren.
Toon Garritsen: waarom alles in één jaar? Stef Huisman: om in aanmerking te komen moet je
boven een bepaalde investeringsgrens komen. Maarten Neeb: voor de BOSA hadden we het in
delen kunnen aanvragen, bij de gemeente niet. Daar kan het één keer in drie jaar. Toon Garritsen:
je zou het over drie jaar kunnen verspreiden. Piet Helmus: je kunt eerder besparen als je “gelijk”
investeert. Toon Garritsen: als je de mogelijkheid hebt om het uit te smeren over meerdere jaren
dan toch liever uitsmeren.
Kit Kegelaar: wat betreft de BOSA-subsidie ben je afhankelijk van andere verenigingen voor de
verkrijging van een bepaald bedrag. Als andere verenigingen ook een beroep doen op de subsidie
kan het zijn dat je minder krijgt.
Stef Huisman: sommige investeringen verdien je razendsnel terug. De maandlast energie is nu €
900,00. Door de energiebesparende maatregelen gaat de energierekening met een paar honderd
euro per maand dalen.
Bauke Koning: is een zonneboiler meegenomen voor verwarming? Stef Huisman: Nee.
Stef Huisman: dan gaan we nu over tot het stemmen. Wie is vóór het doen van de investeringen in
het park? Uitkomst: alle aanwezigen stemmen vóór.
Stef Huisman: aan het eind van het jaar zouden we € 17.000,00 over moeten hebben maar er zijn
dus situaties mogelijk dat het anders kan gaan lopen.
Erik Bosscher: we willen de optie openhouden dat, mocht het nodig zijn, we een obligatielening
uitschrijven. De rente was toen, bij de vorige obligatielening, 2%.
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Maarten Neeb: in 2021 zijn de laatste obligaties uitbetaald.
Christa Nagel: waarom niet bij de bank lenen? Erik Bosscher: je zou dan een aparte lening moeten
aanvragen. Willem ten Napel: en je betaalt dan al gauw 15% rente. Erik Bosscher: we kunnen daar
niet veel zekerheden tegenover stellen.
5.

Voorstel uitschrijven obligatielening
• Alleen bij onverwachte liquiditeitskrapte
• Maximaal 15 obligaties van € 1.000,00
• Looptijd maximaal drie jaar
• Rente 2%
• Intekenlijst voor belangstellenden
Marius de Fielliettaz Goethart: hoe werkt de procedure? Erik Bosscher: je kunt intekenen en dan
zal er worden geloot.
Stef Huisman: in de maanden december, januari, februari zal duidelijk worden of de
obligatielening nodig is. Erik Bosscher: we kunnen maximaal een jaar uitschrijven.
Hoe komen we aan het bedrag van € 15.000,00? We besloten aan te sluiten bij de vorige keer, dat
was toen voldoende. Maarten Neeb: toen hebben we € 10.000,00 aangehouden, nu zouden we €
17.000,00 overhouden.
Evelien Dijkman: waarom niet 20 obligaties? Stef Huisman, Erik Bosscher: is ook prima. We doen
€ 20.000,00.
Maarten Neeb: andere clubs hebben een lening van de bank. Stef Huisman: wij kiezen er voor het
binnen de vereniging te houden.
Stef Huisman: Is er iemand tegen het uitschrijven van de obligatielening? Nee.
We besluiten dat leden via de mail kunnen intekenen.

De vergadering wordt geschorst om 20.58 uur.
De vergadering wordt heropend om 21.10 uur.
6.

Verenigingsonderzoek
Daan Hinders volgt een studie aan de Hanzehogeschool en in het kader daarvan heeft hij een
verenigingsonderzoek gedaan. Hij is ook trainer bij GTS. Daan presenteert de uitkomsten van het
verenigingsonderzoek. Er hebben 52 mensen deelgenomen aan het onderzoek en hij heeft een
aantal interviews gehouden.
Uit het onderzoek volgen drie adviezen:
1) Het opknappen van de tennismuur
2) Een nieuwe commissie samenstellen bestaande uit jeugdleden
3) Het proactief benaderen van nieuwe leden
Dirk Klein: we hebben als bestuur deze input (verenigingsonderzoek) nodig om een bepaald
beleid te maken. Op basis van deze data kunnen we weer beslissingen nemen.
Willem ten Napel: door de vrijstelling van de bardienst op de Doe-dag kun je mensen betrekken
bij vrijwilligersklussen.
Kit Kegelaar: we worden consument terwijl een vereniging ook iets sociaals is. Dit kan ook
gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld drie weken, zijn.
Piet Helmus: heeft aangegeven dat hij wil helpen bij het baan walsen. Heeft dit een paar keer
aangegeven maar uiteindelijk hoefde hij niet te doen. De communicatie kan beter.
Piet Helmus: laatst stonden hier nieuwe leden en die wisten niet of ze al wel mochten tennissen.
Daan wordt bedankt voor het onderzoek.

7.

Rondvraag
* Piet Helmus: we moesten contributie betalen via KNLTB-club, dit lukt niet. Hij heeft nu betaalt
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via het rekeningnummer maar krijgt nu wel bericht van de KNLTB dat er nog een factuur open
staat. Hij heeft ook geen bevestiging gekregen van de penningmeester dat hij heeft betaald. Hoe
zit dit?
Willem ten Napel: heeft daar ook veel klachten over gekregen.
Stef Huisman: we zijn overgestapt naar het innen van de contributie via de KNLTB-club en dat
loopt nog niet helemaal goed.
* Thijs Hettinga: is dit hier nu ook 19 graden? Maarten Neeb: ja.
* Joep Staats: gaan wij ook van het gas af? Stef Huisman: is iets voor de volgende
investeringsronde.
8.

Sluiting
Stef Huisman bedankt de leden voor hun aanwezigheid en hun inbreng. Stef Huisman sluit de
vergadering om 21.47 uur.
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