
Algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2018  
 
Opening 

1. Er zijn geen ingekomen stukken. De afmeldingen met bericht van verhindering zijn van:  
Elly Vonk, Monique Buizer, ko Schilder, Yvonne Hulshoff, Karin Fleur, Bart van Baar, Roosmarie 
van Dijk, Greet van Zalm, Stef Buizer, Loek van den Berg 

2. De notulen jaarvergadering d.d. 30 maart 2017 zijn meegezonden met de nieuwsbrief. Er zijn 
geen vragen en de notulen worden goedgekeurd. 

 
Nieuws: 

3. Nicolette geeft aan dat er een aantal afmeldingen (voor 31 december 2017) zijn geweest. Er zijn 
ook aanmeldingen, het totale ledenaantal ligt nu op 335 à 340. Dit jaar is Club Collect van de 
KNLTB ingevoerd. Niet iedereen heeft via club collect betaald en dit is voor de penningmeester 
een beetje ingewikkeld om te verwerken.   

4. Leo geeft m.b.t. VCL en competities aan dat één team heeft afgezegd. Op zaterdag wordt vanaf 
14.00 uur competitie gespeeld, het gaat om 7 wedstrijden, deze worden aangekondigd op de 
website. Er is een nieuw herenteam, niveau 4/3. 
Sieto: voor de jeugd worden 4 toernooien georganiseerd op zondagochtend (staat op de 
website). Er zijn dan 4 banen bezet, gedurende 2 uur.  

5. Park/onderhoudsploeg: Op zaterdag 25 maart is met een ploeg van 15 man hard gewerkt en is 
er veel opgeknapt en schoongemaakt. 

6. Toernooicommissie Jet wil Monique (afwezig) bedanken voor haar werkzaamheden. Leonie is 
toegetreden. Het toernooi is aan het einde van het seizoen, van 10 tot 23 september. De 
mixdubbelcompetitie van vrijdagavond wordt geprobeerd nieuw leven in te blazen: je kunt je 
van tevoren opgeven. Of er gemixt gespeeld wordt hangt af van de aanmeldingen. Vanaf 8 juni 
wordt dit (eerst voor een maand) geprobeerd. 

7. Jeroen stelt de nieuwe leraren Jesse en Max voor aan de ALV. Er is een slecht winterseizoen 
geweest. Jesse geeft aan dat er vanaf volgende week begonnen wordt met de zomerlessen, 
maar dat de winterlessen i.v.m. het slechte weer, ook nog even door zullen lopen. Er is een open 
dag voor de jeugd op zaterdag 31 maart. Er is een actie waarbij de jeugd t/m 9 jaar een gratis 
racket krijgt. Rein vraagt aan Jesse of hij op het bord kan aangeven wanneer er gelest wordt. 
Henk Jonk vraagt of het afhangen voor de les, wanneer er geen les wordt gegeven, kan 
veranderen. Jesse geeft aan dat hij zijn best zal doen.  

8. Kantinebeheer, Rein Admiraal blijft kantinebeheerder en wordt bedankt voor zijn 
werkzaamheden.  

9. Er wordt aangegeven dat de nieuwe kassa i.v.m de kosten niet wordt aangeschaft, alleen een        
pinapparaat.  

10. Vrienden van BSV Tennis: er is een bord gekomen voor de sponsoren van vrienden van BSV. Er 
hebben zich nu 5 mensen hiervoor aangemeld. De wall of fame krijgt een ander plekje in de 
kantine. 

11. Hoofdsponsor Chiel en Bianca van Driest (Onder de Linde) zijn per heden gestopt. Er is een 
andere hoofdsponsor gevonden: strandpaviljoen Hargen aan Zee  van Olly en Elke Oldenburg.  
De doeken zijn inmiddels uitverkocht.  

12. De groundsman heeft de banen goed onderhouden. Zelfs bij het barre weer tijden het 
invitatietoernooi zijn de banen goed gebleven. 

13. Aankondiging gratis AED cursus in de kantine voor de leden (datum per nieuwsbrief).  
14. De contributie en de kantineprijzen blijven gelijk.  
15. Koos Nuyens heeft weer 2 tennisrackets beschikbaar gesteld voor de verloting onder de BSV  



leden en wordt hiervoor bedankt. 
 

Erfpacht/opstal/statutenwijziging 
16. Keetje geeft aan dat na gesprekken met de schietvereniging is besloten dat één 

erfpacht/opstalrecht zal worden gevestigd. De concept-akte en de door de gemeente 
voorgestelde wijzigingen zijn akkoord, dus er kan getekend worden. Het zal gelden voor 30 jaar. 
De jeu de boules heeft een aparte afspraak gemaakt met de gemeente. Omdat de gemeente de 
afspraken gescheiden wil houden is een wijziging van de statuten nodig, waarvoor een nieuwe 
ALV bijeengeroepen moet worden. Het gaat dan om een wijziging in de naam en in de 
doelomschrijving. Er gaat een aparte oproep uit voor de ALV, maar er kan alvast een volmacht 
worden getekend. Uit de stemming blijkt dat alle aanwezigen akkoord zijn met de vestiging van 
het erfpacht/opstalrecht.  

 
Kascontrole 

17. De kas is na controle goedgekeurd door Sander Kossen en Kees Vestering. Omdat de kascontrole 
slechts 2 jaar door dezelfde personen kan worden gedaan, moeten er 2 nieuwe leden worden 
aangewezen. Jan Klok en Ton Laurensen geven zich hiervoor op. Sander en Kees worden 
bedankt voor hun bijdrage.  

 
Financieel jaarverslag 

18. Jan geeft enige uitleg m.b.t. de diverse posten in de jaarrekening, de inkomsten en de uitgaven. 
Er is een voorziening voor gas/electra en diverse belastingen (wordt op dit moment niet 
betaald). Tevens zal een voorziening worden gemaakt voor groot onderhoud op termijn. De post 
afschrijving is komen te vervallen. Het financieel jaarverslag wordt goedgekeurd en er wordt 
décharge verleend.  
 

Aftreden secretaris/benoeming nieuwe secretaris  
19. Keetje IJff treedt af als secretaris (maar blijft aanspreekpunt v.w.b  erfpacht/opstal/statuten-

wijziging). Zij wordt bedankt en er wordt décharge verleend. Jos Clijnck stelt zich verkiesbaar en 
wordt door de ALV gekozen. 
 

Rondvraag   
20. Klaas vraagt wat er gebeurt met de inkomsten uit banenverhuur. Antwoord Jan: dit komt bij de 

kantineinkomsten. Rein geeft aan dat de briefjes zijn afgeschaft, omdat er overdag vaak geen 
bezetting is. Henk Jonk geeft aan dat er leden zijn die niet-leden meenemen en laten tennissen. 
Besproken wordt dat spelende niet-leden zoveel mogelijk hierop worden aangesproken.  
 
Henk Jonk vraagt of er kosten zijn verbonden aan KNLTB-collect. Jeroen geeft aan dat die kosten 
(à € 1,-)  zijn meegenomen in de contributieverhoging 2017.  
 

 De banen gaan 1 april open.  


