
1 

 

 
Notulen Jaarvergadering BSV-tennis 21 maart 2012 
 
                     In tenniskantine 20.00 uur 
 
Aanwezig: Rein Admiraal (wnd. voorzitter,) Roosmarie van Dijk (secretaris), 
Sabina Di Gennaro (alg. bestuurslid), Robert Jonk (penningmeester), Kees Vestering (alg. 
bestuurslid) 
 
Afwezig met bericht: Henk Boerhave, Marijke v.d. Blom, Rob van Delft, Karen Fleur, 
Hannie en Henk v.d. Herik, Jeroen Hopman, Fred Jaski, Janneke Jonkers, Leo Klüpel, Jan 
Leijen, Nicolette Mijlhoff-Vrasdonk, Nicolette Roozendaal, Loes Vet,  Peter Vrasdonk 
 
 
01. Opening en mededelingen 

- Rein Admiraal opent de vergadering en bedankt Annelies Jonk en Joke Admiraal voor 
het schoonmaken van de kantine (3 dagen werk!).  
Willem van Galen wordt zeer bedankt voor het schoonmaken van de boeidelen en de 
buitenboel. 

- Het aantal tennisleden is op dit moment: 318, jeu de boules-leden: 38, de 
schietvereniging heeft ook 38 leden. 

- Loes Vet wordt van harte bedankt omdat de meeste pasjes alweer klaarliggen! 

- Bas Sprangers blijft onze tennisleraar voor dit seizoen. Sabina onderhoudt het contact 
met de tennisleraar. 

- Er zijn 10 nieuwe borden geplaatst van sponsors. 

- Het hek tussen de tennisbanen is gesponsord door Banier en Jan van Egmond. 

- De Open dag wordt in het weekend van 01-04 gehouden. Het seizoen wordt geopend 
door Klaas van den Berg. 

- Herencompetitie wordt op zaterdag gespeeld, damescompetitie op zondag. 

- In geval dat het hek geopend moet worden voor een ambulance: de sleutel hangt 
onder de AED. 

- Willen de rokers hun peuken in de asbak gooien en niet op de grond of het terras! 
 

02. Ingekomen stukken      
E-mail maart 2012 van G. van Weele: vraag stand van zaken betreffende verhuizing naar 
Kiefthoek 
 
03. Notulen jaarvergadering 21 maart 2011 worden goedgekeurd.  Met dank aan de vorige 

secretaris Henk Boerhaave. 
 
04. Nieuws uit de commissies: 
In totaal zijn er ongeveer 40 vrijwilligers, er wordt in goede harmonie samengewerkt. 
Het bestuur hoopt ook dit jaar te kunnen rekenen op de enthousiaste inzet en betrokkenheid 
van vrijwilligers. 
 

- Technische commissie: 
Voor het seizoen 2012 blijven onze zeer gewaardeerde groundsmen Klaas v.d. Berg en 
Peter Vrasdonk aan het werk.  
 
Renovatie banen: 
Door het vorige tennisbestuur en de renovatiecommissie was al veel voorwerk gedaan. 
Jos Leijen heeft speciaal zand geregeld via Ballast Nedam, waarvoor dank! 
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Er is veel werk verzet. In het laatste weekend van oktober waren er 20 vrijwilligers om te 
helpen bij het afgraven van de banen en het leggen van de drainage. 
In november ging de renovatie van start door Top Court. Het werk is in februari voltooid.   
 
Er komt een nieuwe beregeningsinstallatie, de banen worden automatisch besproeid op 
vastgestelde tijden. 
Netten en palen zijn gesponsord door TOP COURT. 
 
Voor gravel is speciale bak gemaakt, zodat het gemakkelijker aanbrengen is. 
Klaas van den Berg en Peter Vrasdonk zijn heel veel tijd bezig geweest om alle oneffenheden 
weg te werken. Rein Admiraal was de coördinator van dit grote project. 
De banen zullen de eerste weken nog zacht zijn.  
 

- Kantine commissie 
Er zijn vaste mensen voor de kantine. Dit loopt prima. Er wordt dit seizoen een nieuw 
gasfornuis geplaatst, sponsor: Kees Vestering.  
Door Edwin de Lange zijn 2 koel-vrieskasten beschikbaar gesteld, Lex Schrama en Bernard 
v. Welsenes sponsorden de terrasverwarming. Dank aan deze gulle gevers!  
 
De keuken zal nog worden uitgebreid met een wasemkap, grotere frituurpannen en tosti-
ijzers. 
De prijzen in de kantine worden dit jaar niet verhoogd. 
   
-  Toernooi commissie  
Sinds seizoen 2011 is Paul Termöhlen toegetreden tot de toernooicommissie. Nico van 
Wonderen is om persoonlijke redenen uit de commissie gegaan. Hij heeft zich zeer ingezet 
om de toernooien goed te laten verlopen, daarvoor veel dank namens de vereniging! 
 
Arjan Roobeek en Guillaume van Weele nemen met ingang van seizoen 2012 zitting in de 
toernooicommissie. 
De toernooicommissie bestaat nu uit:  
Margret Hopman, Nicolette Vrasdonk, Paul Termöhlen, Arjan Roobeek, Guillaume van 
Weele. 
 
Mededelingen:  

- Mix-dubbel toernooi vindt plaats van 07-05 t/m 20-06. 

- Clubkampioenschappen in september. 

- Derby TC Bergen en BSV-tennis vindt dit jaar plaats bij BSV (georganiseerd door Ad 
Cortie). Inschrijfdata worden bekend gemaakt via de site en via de nieuwsbrief.  

-   Ten behoeve van de toernooicommissie wordt een nieuwe microfoon aangeschaft. 
 
05. Financieel jaarverslag 
Robert Jonk geeft uitleg bij het financieel jaarverslag. De bijdrage à € 11,- per lid aan de 
OMNI  vervalt. 
De rekening bij de RABO-bank is beëindigd. 
 
Er is een exploitatie behaald van € 10. 896,- 
 
De afdracht voor gas, water en licht wordt aan BSV-voetbal gedaan. 
Gemeentebelastingen, hoogheemraadschap etc. loopt nog via de OMNI-vereniging. 
 
Voorziening € 6000,- voor renovatie banen is geld wat binnengekomen is door de verkoop 
van certificaten. 
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Een tennislid (wil niet met name genoemd worden) heeft een renteloze lening van € 20.000,- 
aan de vereniging gegeven i.v.m. de start renovatie van de tennisbanen. Van deze lening is 
reeds € 10.000 terugbetaald. 
 
Over de kantine-omzet: 
Het contract met Gulpen duurt nog 3 jaar.  
 
06. Commissie kascontrole 
Aart-Evert Lokhorst en Tibor Klüppel hebben dit jaar de kascontrole gedaan en alles in orde 
bevonden. Daarvoor dank.  Er wordt décharge verleend aan penningmeester Robert Jonk, 
Robert bedankt voor al het werk! 
 
07. Kascommissie voor maart 2013: 
Guillaume van Weele en Tibor Klüppel. 
 
08. Obligaties 
De obligaties eindigend op 8 worden in oktober 2012 uitbetaald. 
 
09. Bestuursleden/herbenoeming bestuursleden 
Waarnemend voorzitter: Rein Admiraal 
Secretaris: Roosmarie van Dijk 
Penningmeester: Robert Jonk 
Algemeen bestuurslid: Sabina Di Gennaro 
Algemeen bestuurslid en vice-voorzitter: Kees Vestering 
 
Alle bestuursleden blijven nog aan. Rein Admiraal wordt met algemene stemmen benoemd 
tot voorzitter. 
 
Er is plaats voor een algemeen bestuurslid. Er is behoefte aan uitbreiding van het bestuur 
omdat de wens is meer jeugd aan te trekken, er is verjonging nodig binnen de vereniging. 
Sabina Di Gennaro heeft contact met de Sportraad.  Er kan voor jeugdactiviteiten misschien 
subsidie aangevraagd worden. 
 
10. Lidmaatschapsgeld, voorstel jongerenlidmaatschap 
Voorstel van het bestuur is het lidmaatschapsgeld voor 2013 met E 5,- te verhogen.  
De verhoging wordt met algemene stemmen aangenomen evenals het voorstel een 
jongerenlidmaatschap in te stellen. 
 
De lidmaatschapsgelden worden voor seizoen 2013: 
Senioren 1e gezinslid     E 105,- 
Overige gezinsleden      E   95,- 

 
Junioren tot 16 jaar 1e juniorlid       E 63,- 
Overige juniorleden           E 53,- 

 
Jongerenlidmaatschap 16 tot 21 jaar  E 75,- 
 
11. Verloting tennisrackets gesponsord door K. Neijens 
Lootjes worden getrokken, de rackets zijn gewonnen door Elly Vonk en Klaas v.d. Berg. 
 
12. Ontwikkelingen eventuele verhuizing van BSV naar de Kiefthoek/inzage   
      tekeningen 
Rein Admiraal laat tekeningen en voorlopige schetsontwerpen zien. Deze zijn afkomstig uit 
de workshop projectgroep Kiefthoek (overleg van de gemeente Bergen). 
Er zijn verschillende opties. De gemeente maakt op dit moment een kosten-/batenanalyse. 
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In het najaar raadpleegt het bestuur de leden om vast te kunnen stellen hoe de leden  
tegenover een eventuele verhuizing staan. 
 
13. Rondvraag 
Ad Pedroli vraagt of de banen besproeid worden met bronwater.   Rein antwoordt dat 
gesproeid wordt met grondwater. 
 

- AED: verschillende mensen hebben een cursus AED gehad. Aangemeld bij de gemeente, 
niets meer gehoordI. 

     Misschien is een herhalingscursus voor E 5,- p.p. door Jan Schuurman mogelijk?   
 
Fred de Graan:  
Heeft gehoord dat Jos Leijen en Piet Admiraal uit de OMNI zijn gestapt vanwege onvrede met 
het tennisbestuur. 
Rein geeft aan dat Jos en Piet veel werk hebben verzet voor de tennisvereniging. 
Rein geeft ook aan dat er meningsverschillen zijn, en wil verder niet op de kwestie in gaan. 
 
Fred: Wat aantal leden betreft zijn we in een neerwaartse spiraal. Er zijn veel ouderen. Er 
komen wel nieuwe leden bij: leeftijd rond de 40 jaar. Deze nemen ook kinderen mee. 
Het is een landelijke trend dat het ledenaantal terugloopt. Het is belangrijk een jeugdplan op 
te zetten. Sabina en de tennisleraar zijn van plan jeugdactiviteit(en) te organiseren om zo 
meer jeugd aan te trekken. Belangrijk is dat vrijwilligers zich hiervoor aanmelden. 
 
Sabina Di Gennaro: er zijn veel namen binnengekomen voor het clubhuis. Er zal een mail 
gestuurd worden aan de leden waarin gestemd kan worden op een naam. De winnende naam 
wordt bekend gemaakt tijdens het laatste weekend van het clubkampioenschap in september. 
 
14. Sluiting 
Rein geeft aan klachten meteen kenbaar te maken aan het bestuur, zodat er direct een 
oplossing gezocht kan worden. 
 
De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur. 


