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        Tennisvereniging VEGO 
      PARK MALKENSCHOTEN 

Datum Maandag 4 april 2022 

Betreft Notulen Algemene Ledenvergadering TV Vego (ALV) 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Alex Vlessert (AV) heet iedereen en speciaal de leden van verdienste Ben Demmer, 
Miep Jansen en Peter Bosch welkom. 
Er zijn 28 leden aanwezig: dat is meer dan 10% van het totaal aan seniorenleden en voldoende 
voor een ledenstemming. 

 
2. Goedkeuren van de notulen van de extra ALV van 7 februari 2022 

Door technische problemen zijn de notulen verloren gegaan. Er waren volgens de presentielijst 
en de chathistorie in totaal 56 leden aanwezig.  
De voorstellen 1. (2 padelbanen op baan 8) en 2. (Vervangen toplaag banen 1 t/m 6) zijn 
unaniem aangenomen. 
Voorstel 3. (Aankopen grond) is met 3 tegenstemmen en/of onthoudingen aangenomen. 
Een samenvatting van de besluiten en presentatie is al vlak na de vergadering rondgezonden aan 
alle leden. 
 

3. Financieel verslag over het verenigingsjaar 2021 
De penningmeester Carolien Spruit (CS) licht de cijfers toe. 
Exploitatie: 
Het afgelopen boekjaar was een erg goed jaar qua inkomsten. Ondanks de coronasluitingen, 
maar mede dankzij de toernooien die wel konden doorgaan waren de barinkomsten goed.  
De Sponsorcommissie heeft hard gewerkt en een fantastisch resultaat geboekt door veel 
sponsoren binnen te halen. En ook de jeugdactie was heel succesvol. 
M.b.t. de uitgaven: de hypotheeklasten zijn verlaagd door het omzetten van de 2 lopende 
leningen naar 1 lening. De elektrakosten zijn minder dankzij de installatie van de LED-verlichting 
(-4000 euro). 
Het resultaat is ruim 40.000 euro. Daarnaast is het dak het afgelopen jaar gerenoveerd en waren 
er nog kosten m.b.t. de LED-verlichting. Die kosten bedroegen meer dan 16.000 euro. Waardoor 
het resultaat uiteindelijk ruim 23.000 euro is. 
Balans:  
De vaste activa zijn gedaald vanwege afbetaling van de hypotheek.  
De vlottende activa (nog te ontvangen contributies, sponsorgelden en dergelijke) zijn wat hoger 
dan voorgaand jaar maar de ervaring leert dat uiteindelijk vrijwel alle openstaande rekeningen 
betaald worden. Mede dankzij leden die er bovenop zitten. 
Passiva: 
Onder de kop voorziening staat Pasgeld Bar. Dit bedrag loopt op en daar komt deze vergadering 
een voorstel voor 
Volgens afspraak die in de vorige ALV van 2021 is vastgesteld is het geld van de Vrienden van 
VEGO bijgeboekt bij de Club van 100. 
Vraag Jan de Jong: zijn de tennisforcebanen nu meer afgeboekt (zie waarde tennispark onder 
vaste activa) vanwege de komst van de nieuwe banen?  CS: Nee. De waarde van de banen zit nu 
in de totale hypotheek. Deze waarde is te laag, maar het heeft geen zin om nu een dure taxatie te 
laten doen als we daar niets mee doen. Heeft alleen zin als je een nieuwe hypotheek wil afsluiten. 
Vraag Marianne Kobessen: Wat is de WOZ–waarde? CS: Die is 350.00 euro en dus hoger dan 
onze waarde op de balans.  

 
4. Verslag kascommissie 

“De kascommissie, bestaande uit Ine Oolman en Annemarie Leuverman, heeft op maandag 21 
maart de kascontrole over het boekjaar 2021 uitgevoerd.  
De administratie is goed inzichtelijk en netjes uitgevoerd.  
De inkomsten van 2021 laten een uitstekend resultaat zien, mede door een toename van het 
aantal leden, meer baanverhuur, een goede baromzet ondanks de beperkte openingstijden en de 
uitstekende resultaten van de acties van de sponsorcommissie. 
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De uitgaven zijn beduidend minder dan begroot mede dankzij de omzetting van de 2 lopende 
hypotheken in 1 hypotheek waardoor de rentekosten zijn verminderd. En de installatie van de 
LED-verlichting heeft voor een fikse daling in de elektriciteitskosten gezorgd. 
Een klein aandachtspunt is het geld wat op de KNLTB-passen staat van leden die geen lid meer 
zijn. Het is goed om hier een helder beleid op te gaan voeren. 
Complimenten voor de penningmeester, Carolien Spruit, die de administratie prima verzorgd en 
een uitstekend overzicht heeft.” 

 
5. Benoeming nieuwe kascommissie 

Annemarie Leuverman en Ine Oolman zijn beschikbaar voor de nieuwe kascommissie. 
Henk Rouwenhorst blijft reserve lid. 
Iedereen stemt toe. 

 
6. Verslag van de commissies 

Iedereen heeft een samenvatting van de commissies via de mail gekregen. 
Alleen het verslag van de trainer ontbreekt nog omdat dit later ter beschikking werd gesteld. Dit 
verslag is bijgevoegd bij de notulen. 
Alex spreekt zijn dank en waardering uit voor al het werk dat de commissies hebben verzet. 
Marianne Kobessen doet een dringende oproep om vrijwilliger te worden bij de barcommissie. Er 
zijn nog te weinig mensen. Lisa Brendel geeft aan dat zij hiervoor is benaderd en in de 
barcommissie zal plaats nemen. 
Alex geeft aan dat het moeilijk is om mensen te rekruteren en dat de persoonlijke benadering 
vaak de beste is. 
Fenna de Ruyter: Het is een moeilijke periode geweest vanwege corona. Dus ook lastig geweest 
om nieuwe leden te bereiken. Ze roept commissieleden op om naar bijvoorbeeld de rommelpot te 
komen en nieuwe leden aan te spreken.  
Eric van Bruggen: er is afgesproken dat de nieuwe leden in het eerste jaar met rust gelaten 
worden en nog niet meteen benaderd worden voor vrijwilligerswerk. Eerst laten wennen. 
Cobi Brendel: voor nieuwe leden is het soms best een grote stap om iets te doen. Bijvoorbeeld 
eerste keer bardienst. Die moet goed begeleid worden. 
Emmy Slot: zij regelt o.a. het onderhoud van het clubhuis, zoals schoonmaak toiletten en 
douches. Uiteindelijk doet ze altijd een beroep op dezelfde dames. Dat vindt ze vervelend. Hoe 
zien de leden dit? 
Anneke Buitenhuis: bewustwording is belangrijk. Goede communicatie over de verschillende 
vormen en het belang van vrijwilligerswerk is belangrijk. Misschien vaker een verhaaltje in de app 
of de mail? 
Robert Testerink: met de huidige barbezetting en barcommissie wordt het moeizaam om een 
toernooi te draaien. Afgelopen Brinqertoernooi is bijvoorbeeld met slechts 4 man gedaan en zij 
hebben lange dagen gemaakt. Je moet je richten op de mensen die nog niet actief zijn. Maar hoe 
die te benaderen? 
Eric van Bruggen: in 2020 veel nieuwe leden gehad. Nu uitnodigen en aangeven wat er gedaan 
wordt en wat er verder nodig is. 
Floris Brendel; heeft voor een groot deel met communicatie te maken. 
Fenna de Ruyter: andere verenigingen hebben sancties als je niets doet. 
Marianne: bij aanmelding al aangeven wat je wilt doen. 3 verplichte bardiensten kan vervelend 
zijn.  Daar op een andere manier invulling aan geven? 
Peter Bosch: dat kan nu al.  
Eric van Bruggen: Annemieke Halma en hij vertellen al van alles aan de nieuwe leden. Voorstel: 
na een jaar inventariseren wat men zou willen doen. 
Floris Brendel vindt het een goed idee om iedereen na één jaar uit te nodigen.  
Anneke Buitenhuis doet het voorstel om een klein comité te maken om dit probleem te 
bespreken, oplossingen aan te dragen en een voorstel aan het bestuur te doen. De vergadering 
is het daarmee een en Anneke Buitenhuis, Cobi Brendel, Lisa Brendel en Fenna de Ruyter zullen 
hierin zitting nemen. Afgesproken wordt dat zij binnen twee maanden met een voorstel komen.  
 
Carolien leest het verslag van de trainer voor. (Zie bijlage.) 
Ben Demmer: hoe combineert de trainer Joey Joosten zijn lessen voor TV VEGO met die voor TC 
Ugchelen.  
TC: In het contract staat dat de verdeling 50-50% moet zijn. De trainer Kai Arnold wordt 
ingehuurd door de tennisschool. 
Remco Dekker: wij hebben meer jeugdleden dan Ugchelen. Onze jeugdleden moeten ook 
regelmatig naar Ugchelen toe. Ook als het alleen maar een VEGO clubje is.  
Ben Demmer: is kwestie van indelen. Je kunt het niet maken als vereniging dat een heel VEGO 
groepje naar Ugchelen moet. 
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Sharda Nienhaus: de kinderen moeten te vaak naar Ugchelen. Ook bootcamp en zomerkamp zijn 
daar. 
Guus Jansen; Joey heeft toegezegd dat volgend jaar de Bootcamp bij TV VEGO zal zijn. 
Alex trekt de conclusie dat er onvrede is over de verdeling en dat daarover gesproken moet 
worden met de trainer. 
Guus Jansen: nuanceert de afspraken. Soms is het toeval dat activiteiten zo dicht bij elkaar zitten. 
De jeugdcommissie maakt daar ook afspraken over. En maakt de verdeling. Alleen de Bootcamp 
is fout gegaan. Bovendien heeft de club geen zeggenschap over activiteiten die de tennisschool 
zelf organiseert. 
Marianne Kobessen: maar de tennisschool moet zich wel conformeren aan de afspraken die er 
liggen. 
Guus Jansen: leden moeten ook zelf klagen bij de tennisschool.  
Alex: lid mag veronderstellen dat TV VEGO zich hier ook actief opstelt. 
Anneke Buitenhuis: laten we eerst inzicht krijgen wie, waar en hoeveel les krijgt. Eerst feiten op 
tafel en dan gesprek aangaan 
Alex vraagt Jeugdcommissie en Technische commissie om dit op te pakken. 
Jan de Jong: denk er wel aan dat de consequentie kan zijn dat er meer tijd gaat naar een 
trainingsbaan. 
 

7. Voorstel en verzoek tot instemming: Contributie Jeugd 
Guus Jansen (GJ) licht het voorstel van de jeugdcommissie toe:  
Er kwamen vragen over de contributie van ouders omdat er veel verschil in de hoogte zit tussen 
de verenigingen. Daarom heeft de JC een inventarisatie gedaan van de berekende contributies 
en doet hierbij het voorstel om de contributie wat te verlagen om in evenwicht te zijn met andere 
verenigingen en concurrerend te blijven. 
Een All-in contributie is lastig vast te stellen: er is al veel gratis voor de kleinsten.  
Bij oudere kinderen komen de toernooien erbij en dat is boekhoudkundig lastig te regelen. 
Tennislessen kunnen niet in de contributie verwerkt worden omdat we geen werkgever zijn van 
de tennisleraar. Die heeft zijn eigen bedrijf. Het voorstel is om m.i.v. 2023 de volgende 
contributies te berekenen: 
Categorie t/m 8 jaar: 75 euro 
9 t/m 17 jaar: 85 euro 
De leden gaan unaniem akkoord met dit voorstel.  
 

8. Voorstel en verzoek tot instemming: Saldo KNTLB passen 
CS licht het voorstel toe.  
We krijgen een steeds grotere vervuiling van de boekhouding doordat er nog geld staat op 
inactieve passen van oud-leden of overleden leden.  Het saldo is eigendom van het oud-lid, maar 
blijft daar voor “eeuwig” staan. Per pas gaat het om een bedrag tussen de 10 eurocent en 10 
euro. Het voorstel is om op het moment dat iemand opzegt in de bevestigingsmail een vraag op 
te nemen waarbij men de keuze heeft tussen terugstorten op de rekening of doneren aan TV 
VEGO. Reageert men niet binnen 6 maanden dan vervalt het saldo ten gunste van TV VEGO. 
Ook de huidige oud-leden zullen waar mogelijk nog benaderd worden. Voor de passen waar geen 
reactie is geldt dat het saldo per 31-12-2022 voor TV VEGO zal zijn. 
Iedereen gaat akkoord met dit voorstel. 
Jan de Jong: stel dat iemand komt te overlijden en er staat nog 100 euro op? CS: In dat geval is 
zeker een persoonlijke benadering nodig. 
 

9. Vrijwilliger van het jaar – Gerdien Wolven Trofee 
Het was voor het bestuur een lastige keuze om dat er zoveel mensen zijn die zoveel dingen doen. 
Dit jaar is ervoor gekozen om de waardering uit te spreken voor twee personen. 
1. Wouter van de Brink:  

“Wouter kwam in april 2002 voor het eerst op ons tennispark. Niet om te tennissen, maar aan 
de hand van zijn dochters Diana en Carola. De dochters verdwenen na verloop van tijd, maar 
Wouter bleef. Veelal als stille kracht. Het liefst op de achtergrond. Maar wat hij nog altijd 
betekend is goed zichtbaar. Het park ligt er mede dankzij Wouter altijd spic en span bij. Geen 
lid, maar wel een vrijwilliger waar VEGO al 20 jaar trots op kan zijn.”  
Peter Bosch zal de trofee morgenvroeg aan hem uitreiken. 

2. Ria Hendriksen:  
“Dan heb je het over iemand die betrokken is; van toegevoegde waarde is. Zij zorgt ervoor 
dat de gaten die soms in de planning van de barbezetting ontstaan worden gedicht. Kortom 
iemand die er bijna altijd voor zorgt dat alles zo goed mogelijk wordt ingevuld, zowel achter 
de bar als in de keuken. Een stille kracht op wie VEGO al jarenlang nooit tevergeefs een 
beroep doet.”  
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10. Bestuursverkiezing en overzicht samenstelling van het bestuur en de commissies. 

Bestuurslid Eric van Bruggen neemt deze vergadering afscheid van het bestuur en van zijn rol als 
voorzitter van de Pr-commissie. 
Alex: een aantal jaren geleden zat VEGO financieel in een moeilijke tijd. Zware lasten en weinig 
leden. In die tijd is Eric toegetreden tot de sponsorcommissie.  Daar was veel achterstallig 
onderhoud nodig. Eric heeft zich zeer actief opgesteld en structuur aangebracht. Daarbij zijn oude 
sponsoren behouden en vooral heel veel nieuwe sponsoren binnengehaald. Mede dankzij deze 
sponsorinkomsten zien de financiële cijfers er momenteel weer veel beter uit. 
Daarnaast is Eric heel creatief in het bedenken van allerlei acties; bijvoorbeeld Kinderen uit Zuid 
(meer dan 100 kinderen op de banen, wat ook weer jeugdleden opleverde) en Social Deal. Losse 
verhuur van banen en ook binnenhalen van subsidies. 
Namens het bestuur heel veel dank voor alle inspanningen.  
Eric spreekt een dankwoord uit en kijkt met een tevreden gevoel terug op de afgelopen jaren en 
wat er allemaal bereikt is. Er is veel bereikt en nu weer meer roering op de club. De financiële 
resultaten zijn uitstekend. En de verhuur van de grond voor de padelbanen geeft 15 jaar lang 
stabiele financiële inkomsten.  
Floris Brendel heeft zich beschikbaar gesteld voor de Sponsorcommissie en het bestuur. 
Alex vraagt aan de leden toestemming om Floris Brendel als lid van de sponsorcommissie en als 
bestuurslid aan te nemen. Onder luid applaus wordt dit goedgekeurd. 
Club van 100: Adri Scherff stopt met de club van 100. Hij wordt ook bedankt voor de geweldige 
inzet. Henk Scheltus en Albert Ruiter zijn bereid gevonden om de werkzaamheden van de Club 
van 100 voort te zetten. 
 

11. Begroting 2022 
Carolien licht de begroting van dit jaar toe.  
Ben Demmer vraagt wat de post baanverhuur inhoudt. Dit is de verhuur van de banen in het 
zomerseizoen aan het Manegeteam en incidentele individuele verhuur. 
De BOSA-subsidie loopt tot einde 2022. Het is nog onduidelijk of er een vervolg komt in 2023. 
Jan de Jong geeft aan dat er misschien een subsidie is voor zonnepanelen. 
Ben Demmer vraagt of er subsidie is aangevraagd voor de banen, i.v.m. de overgang naar een 
andere ondergrond. 
CS: Ja, die subsidie is aangevraagd maar het is nog onduidelijk hoeveel we krijgen.  
Ben Demmer vraagt wat we met de nieuwe grond gaan doen?  CS: in ieder geval confisqueren 
en onderdeel van tennispark maken. Peter Bosch geeft vanuit Parkzaken aan dat er hekwerk 
vrijkomt op het moment dat de padelbanen aangelegd worden. Dat kan gebruikt worden voor het 
nieuwe stuk grond. 
Jan de Jong: en hoe zit het met de optie van een extra baan? Onlangs waren er 3 banen door 
trainers bezet. Peter Bosch geeft aan dat als er minder banen zijn er ook minder banen verhuurd 
zullen worden aan andere verenigingen. 
Iedereen gaat akkoord met de voorgelegde begroting. 
 

12. Voorstellen vanuit het bestuur 
Status padelbanen: De plannen lagen bij de gemeente. Er zijn geen bezwaren gekomen, dus 
kunnen we nu verder. De overeenkomst is bijna rond. Zodra het getekend is zal er ca 6 weken 
doorlooptijd zijn voor de start van de aanleg van de padelbanen. 
Het huishoudelijk Reglement (HR) is gedateerd en wordt aangepast. Daar wordt aan gewerkt. Dit 
zal in een later moment aan de leden worden voorgelegd. 
Ook de Statuten moeten worden aangepast mede in verband met de WBTR, een wettelijke 
verplichting die opgenomen moet worden. De KNLTB heeft een standaardsjabloon en het is 
misschien een idee om dit samen met andere verenigingen (De Maten) te bekijken.  

 
13. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden 

Er zijn geen voorstellen ingediend. 
 

14. Rondvraag 
Ben Demmer vraagt hoe het bestuur tegen het voorstel van de ATF aankijkt om een lid van een 
andere vereniging voor een gereduceerd tarief lid te laten worden van een 2e vereniging. 
AV: het bestuur zal dit meenemen en bespreken. Er is op dit moment al een Gentleman ‘s 
agreement dat leden van andere verenigingen soms zonder extra kosten op andere parken 
mogen spelen zolang dit niet elke week gebeurt. 
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Eric van Bruggen: wordt er iemand ingehuurd voor de schoonmaak van ons clubhuis ten tijde van 
het zwangerschapsverlof van onze huidige schoonmaakster?  
Emmy Slot geeft aan dat Ellen Konijn heeft aangeboden om dit werk tijdelijk over te nemen. 
Fenna de Ruyter attendeert iedereen nog op de lopende tulpenactie. 
Ben Demmer bedankt ten slotte namens de leden het huidige bestuur voor de fantastische 
resultaten van het afgelopen jaar en hun inzet. Chapeau! 
  

15. Sluiting om 21.05 uur. 
 
 
 


