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Algemeen Leden Vergadering 
Tennis Club Ouderkerk (TCO) 

Datum:  dinsdag 11 februari 2014 
Locatie:  Clubhuis TCO 
Aanvang:  20:00 
30 leden aanwezig  4 afmeldingen 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Marten van den Bossche, de voorzitter, opent de vergadering om 20:00 en verwelkomt alle 
aanwezigen. Marten staat stil bij het overlijden van John Beer op 10 februari en vraagt de 
vergadering om een minuut stilte. 
Aanwezigen wordt gevraagd of er nog toevoegingen zijn m.b.t. de agenda. Die zijn er niet, waarmee 
de agenda wordt vastgesteld zoals hij in concept was aangekondigd en beschikbaar gesteld. 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de ALV 2013 worden doorgelezen en vervolgens volledig goedgekeurd. 

3. Aftreden en benoeming bestuursleden 
Eric Fickel treedt af als secretaris en wordt voorgedragen en benoemd als penningmeester. 
Andrew Ruijmgaart wordt voorgedragen en benoemd als secretaris. 

4. Jaarverslag 

1. Van de voorzitter 
Marten van den Bossche geeft een kort beeld van het afgelopen jaar, als zijnde een succesvol 
jaar.  
Daarnaast staat hij stil bij het overlijden van Patrick Hoogendijk en Theo Zeegers.  
We hebben met licht dalende leden aantal te maken en hier gaan we komend jaar aandacht 
aan schenken. Daarnaast hebben we met een grote groep vrijwilligers te maken, die de een 
wat meer dan de ander veel werk verrichten. Evenementen zijn druk bezocht (open jeugd, 
Harvest open, clubkampioenschappen en het Oktoberfest). Marten bedankt Eric en Carole 
voor het verzorgen van de actieve leden avond van afgelopen week. Carole krijgt van Marten 
een presentje. 
Het dak van het clubgebouw is na controle aan vervanging toe. Dit is een grote investering. Er 
zijn offertes aangevraagd en het vervangen blijkt rond de € 15000 te gaan kosten. We kijken 
of we daarnaast zonnepanelen gaan plaatsen. Dit zou een investering van € 6500 zijn. Over 
20 jaar zou dit een besparing aan energiekosten opleveren van € 15000 waardoor de kosten 
van het dak terugverdiend worden. Marianne Metz en Louis Neet vragen of de aanvraag via 
de actie van de Gemeente Ouderkerk is gelopen. Paul geeft aan dat dit zo is. Eric vraagt zich 
af hoe het met de diefstal gevoeligheid zit. Paul geeft aan dat dit meeverzekerd is met de 
opstalverzekering. Peter van Lith vraagt zich af of er over beveiliging is nagedacht. Paul 
antwoord dat er via Onno Terlouw een bedrijf is dat hiervoor zou zorgen, maar door ziekte 
van 1 van de eigenaren dit even niet door gaat. 
Marten vraagt de leden of wij hiermee door kunnen gaan (investering nieuw dak en 
zonnepanelen). De vergadering gaat hiermee akkoord. We hoeven hier geen aparte ALV voor 
te beleggen. 
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2. Van de penningmeester 

a. Toelichting jaarrekening 2013 
Eric Fickel geeft enkele cijfers; we hebben minder leden, de exploitatie is minder, we 
ontvangen minder rente op ons banktegoed en we hebben meer aan energie uitgegeven. 
Het TCO pakket voor de jeugd is groter dan gedacht, waardoor we meer hebben uitgegeven 
dan begroot. Bovendien waren we uitgegaan van een tarief van 6% btw. Dit is echter door de 
belastingdienst afgekeurd en hebben we dit tegen 21% btw moeten betalen. Hierdoor is ons 
verlies uitgekomen op € 3500. 
 
Hennie de Beer vraagt of we meer jeugd hebben gekregen door het pakket. Ruud geeft aan 
dat dit zo is. 
Marten licht ook toe dat de afschrijvingen van de keuken a € 3800 per jaar vanaf nu weg 
gaan vallen. We hebben als ondergrens € 50000 en hebben op het ogenblik € 63000 eigen 
geld, waardoor gesteld kan worden dat de vereniging gezond is. Omdat de rente laag is is het 
bovendien interessant om nu in het dak/zonnepanelen te investeren. 
We hebben een bonus van Radder (leverancier drank en eten) gekregen door nieuwe 
afspraken die met hen gemaakt zijn. 
Eric geeft aan dat hij protest heeft aangetekend tegen de onroerend zaak aanslag die hij 
heeft gekregen. Deze loopt nog. 
Carole Barcien geeft aan dat kantine omzet tegenvalt. Eric geeft aan dat de inkoop hoger 
was; hij heeft als doelstelling dit jaar aan de inkoopkant scherper in te kopen bij 
gelijkblijvende omzet waardoor we meer winst zullen behalen uit de kantineomzet. 
John Peters geeft aan dat het speeltoestel gekocht is met gesponsord geld van Kees Verburg 
en met de opbrengst van cake verkoop tijdens het OJ. Toch staat deze in de boeken als 
afschrijving. Eric geeft aan dat dit inderdaad niet klopt en zal een correctie op de 
resultatenrekening en balans maken. Deze zal in de service geplaatst worden. 

b. Toelichting kascommissie 
Marijke de Bruin licht namens de kascommissie toe hoe zij de controle van de financiën van 
TCO hebben gedaan.  
De kascommissie concludeert, op basis van hun onderzoek, dat er geen onrechtmatigheden 
zijn in de boekhouding van het jaar 2013 en dat de jaarrekening de juiste weergave is van de 
financiële positie. Marijke adviseert de ALV de jaarrekening te accorderen en om het bestuur 
decharge te verlenen voor het boekjaar 2013. Eric zal wel nog met de aanpassing komen voor 
het speeltoestel. 

Aanstelling nieuwe kascommissie 
Louis Neet heeft aangegeven beschikbaar te voor de kascommissie komend jaar. Marijke de 
Bruin treedt af als lid van de kascommissie. John Peters geeft aan dat hij beschikbaar is voor 
de kascommissie. 
 
De vergadering stemt in met een kascommissie bezetting van: Louis Neet en John Peters. 

c. Vaststelling jaarrekening 2013 
De voorzitter vraagt de vergadering of hiermee de jaarrekening 2013 definitief vastgesteld 
kan worden? De vergadering verklaart zich akkoord. 
 
Verder legt de voorzitter aan de vergadering voor of decharge verleend wordt? Ook hier 
stemt de vergadering mee in. 
 

3. Verslag van het Secretariaat 
Andrew Ruijmgaart licht kort toe met behulp van 6-tal sheet (ledenadministratie, interne 
communicatie en formele zaken) wat de activiteiten zijn geweest vanuit het secretariaat. 
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Andrew geeft aan dat hij samen met Carole Barcien naar een workshop van de KNLTB is 
geweest over ledenwerving en –behoud. Op het ogenblik verliezen veel verenigingen leden. 
Ook bij ons is dit het geval. De komende tijd zullen er plannen gemaakt worden om de 
ledenwerving op te gaan pakken. 

 

4. Verslag Tenniszaken 
Ruud van Beek blikt terug naar de tennisactiviteiten van de vereniging. Het volwassenen 
tennis blijft goed op niveau qua omvang en (competitie) niveau. Toernooien zijn goed bezet 
geweest en ook tijdens de competitie zijn er veel teams actief geweest. 
 
Het TCO pakket voor de jeugd heeft zijn vruchten afgelopen afgeworpen. De daling is tot 
stand gebracht. Het pakket bestaat uit lidmaatschap en lessen tot 12 jaar. Dit heeft ertoe 
gelijk dat wij nieuwe jeugdleden erbij gekregen hebben + nieuwe volwassen leden (ouders 
die ook lid werden). Tenniskids op zondag zorgt ervoor dat er geen haast is (wat wel het 
geval is door de weeks op de woensdag middag). 
De verbetering van de jeugdcommissie is ingezet. 
Dit jaar zullen er 3 i.p.v. 1 jeugdteams competitie gaan spelen. 
 
Het Open Jeugd toernooi heeft meer inschrijvingen gekregen het afgelopen jaar. 
 
Brigitte Verburg en Andrew Ruijmgaart zijn aan de clubkampioenschappen commissie 
toegevoegd. We hebben afgelopen jaar combinatie met de jeugd en de senioren gehad, 
waardoor er meer animo was en meer toeschouwers erop af kwamen. 
 
De leden zijn blij met de 3 nieuwe trainers. Zij komen kijken bij wedstrijden. Als voorbeeld 
wordt aangehaald dat de jeugdcommissie in Berkenwoude stopt door de lage animo daar van 
de jeugd. 
We moeten meer investeren in de jeugd en ouders vragen hierbij betrokken te zijn!! 
 
Marianne Metz geeft aan dat tennis 2e sport is en dat ze deze opgeven door drukke 
werkzaamheden. 
Carole Barcien geeft aan dat we regelmatig dingen voor de jeugd moeten uitvoeren. 
Hennie de Beer geeft aan om nieuwe leden meer te binden aan de club. Leendert van Beek 
geeft aan dat het openingstoernooi hiervoor geschikt is. 
Jan Hendrik Neet geeft aan dat er misschien gedacht moet worden over een 
zomerlidmaatschap. 
Leendert van Beek geeft aan dat er meer aandacht in de lokale bladen moet komen. 
Marianne geeft aan dat zij dit in het verleden regelmatig aanleverde aan de kranten, maar 
dat zij dit gewoon niet plaatsten. 
Liesbeth de Groot vraagt of het IJsselblaadje niet een goede is om promotie te maken voor 
de club. 
 

5. Verslag Algemene zaken 
Paul Verheijen geeft met behulp van een aantal sheets een overzicht van de activiteiten van 
Algemene zaken. Afgelopen jaar is er een netpaal gesneuveld doordat iemand hard doorliep 
bij een actie tot in het net en achteraf hierdoor de netpaal gescheurd bleek te zijn. Hij vraagt 
aan de leden dat als dit gezien wordt dit door te geven, zodat de persoon hierop 
aangesproken kan worden op zijn verzekering.  
De banen zijn in goede staat gehouden door vooral Bob en Peter. Zij worden hiervoor 
hartelijk bedankt. Er is een nieuwe lounge set gekomen en dankzij een schenking van Kees 
Verburg (Kubus) is er een speeltoestel geplaatst. Paul geeft een opsomming van de kosten 
die er afgelopen jaar gemaakt zijn.  
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Over de sponsoring meldt Paul dat niemand zich bereid gevonden heeft om dit op te pakken. 
Ten eind raad hebben Eric, Andrew, Mark en Paul dit opgepakt en alle bestaande sponsors 
benaderd en daar waar mogelijk nieuwe contracten met hen afgesloten. Daarnaast zijn er 4 
nieuwe winddoeken en 1 nieuw reclamebord sponsors gevonden. 
Paul haalt de investering van de vervanging van het dak aan. Deze zou ongeveer € 22000 
kosten en zou over een periode van 20 tot 25 jaar afgeschreven moeten worden. Daarnaast 
gaan de converters ca. 10 jaar mee en deze kosten € 1000. De besparing bedraagt ca. € 1000 
per jaar en de afschrijving ca. € 1000 per jaar, waardoor wij deze investering kosten neutraal 
zouden kunnen gaan doen. 
 

5. Afscheid van commissie voorzitters 
Marten bedankt Marianne Metz hartelijk voor de vele jaren dat zij voorzitter was van de 
jeugdcommissie. De torenhoge pannenkoeken met siroop die zij gemaakt moet hebben in de 
periode. Marten overhandigt Marianne een presentje. 
Marten bedankt Petra Haans (en ook John, maar die blijft barcommissaris) voor de inzet en vele tijd 
die zij ingezet heeft als hoofd barcommissie. De vele activiteiten die ze georganiseerd heeft, de leuke 
feesten en dat zij als hoofd bar voor de club belangrijk was in financieel opzicht. Marten overhandigd 
Petra een presentje. 
Ruud bedankt Nelie Valk voor de vele dingen die zij voor de jeugd heeft gedaan en voor de 
organisatie van de clubkampioenschappen. Ruud overhandigt Nelie een presentje. 

6. Uitreiking TCO Award 
Marten meldt dat het al weer een paar jaar geleden is dat de TCO award is uitgereikt, maar dit jaar 
hebben we een mooi moment om deze weer uit te reiken en wel aan de barcommissie. Deze wordt 
symbolisch uitgereikt aan Petra en John Haans. 

7. Begroting 2014 

a. Toelichting jaarrekening 2014 
Eric geeft een nadere toelichting waarop de begroting van 2014 is gebaseerd. 

• Er is uitgegaan van een iets dalend ledenaantal t.o.v. 2013.  
• Geen prijsverhogingen in de kantine, maar scherper inkoopbeleid 
• TCO pakket wordt iets versoberd door deze te verhogen met € 10/per jeugdlid 

b. Vaststelling contributie en entreegelden 2014 
Om de contributie inkomsten te halen, worden de volgende contributies voorgesteld: 
Jeugdlid jonger dan 12 jaar*:  € 125,00  /jaar 
Jeugdlid 12 jaar en ouder:  €70,00  /jaar 
Volwassen lid: €130,00  /jaar 
Ondersteunend lid: €25,00  /jaar 
 
Inschrijfgeld nieuw lid: €17,50 
Introducé tennis: € 7,00  per keer 
Inschrijving contributie volwassenen: € 100,00  /team 
 
*De contributie van jeugd onder de 12 jaar is inclusief tennislessen vanuit TCO georganiseerd. 
 
Vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting en de genoemde contributies 
en entreegelden vast te stellen. Vergadering is akkoord. 
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8. Benoemingen 

a. Kascommissie 
Louis Neet en John Peters vormen de nieuwe kascommissie 

b. Barcommissie 
Eric Fickel wordt de voorzitter en wil dit jaar projectmatig dingen gaan organiseren zoals de 
Open Toernooien. 
De nieuwe wetgeving alcohol zorgt ervoor dat wij niet 16 jarigen als barsitter willen inzetten, 
maar wel de 17 jarigen die al barsitter zijn. Arend Buisman vraagt of er dan wel voldoende 
barsitters zullen zijn. Eric geeft aan dat dat wel het geval is. Hij heeft een inventarisatie 
gemaakt onder de huidige barsitters en dit zijn er voldoende. Hennie de Beer vraagt zich af 
welke barcommissarissen wat moeten doen. Eric geeft aan dat hij dit per project wil gaan 
bekijken. Petra Haans vraagt hoeveel mensen het afgelopen seizoen zijn beboet met € 25. 
Eric geeft aan dat dit er 3 geweest zijn. Petra geeft ook aan dat € 15 weinig is als vergoeding. 
Eric geeft aan dat dit redelijk is als er gekeken wordt naar andere baantjes en wat zij ervoor 
moeten doen. 

c. Jeugdcommissie 
Ruud van Beek geeft aan dat er meer vrijwilligers moeten komen. Bovendien is er een 
iemand nodig die alles gaat coördineren. Vijf mensen zijn benaderd voor deze taak, maar 
hebben bedankt voor de eer. Ruud vraagt de vergadering of iemand dit wil oppakken of 
iemand kent die dit zou willen doen. Ruud trekt na het stoppen van Marianne voorlopig nu 
even alles naar zich toe. 
 

9. Rondvraag 
Mieke van Leeuwen vraagt of er nog dit jaar een thema feest avond georganiseerd wordt.  
Ruud antwoordt dat dit nog niet bekend is of we dit gaan doen aan het eind van de najaar 
competitie. 
Hennie de Beer vraagt of er niet een vechtparen competitie georganiseerd kan worden. Ruud 
antwoord dat dit moeilijk is in te passen in het drukke schema van competities en toernooien. 

10. Sluiting 
Marten sluit de vergadering om 22:00 en bedankt alle aanwezige voor hun aandacht en bijdrage. 
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Bijlage. Jaarrekening 2013 

Balans TCO 2013 
 

  

BALANS 31-12-2013 31-12-2012 31-10-2011
------------------ ----------------- ----------------- -----------------
AKTIVA
Gebouwen -€                      3.620€        7.060€        
Inventaris 3.445€                  905€           
Voorraad kantine 500€                     500€           500€           
Liquide middelen 61.330€                62.505€       61.699€       
Diverse activa 826€                     769€           1.648€        

66.101€                68.299€       70.907€       

PASSIVA
Eigen vermogen 63.749€                64.009€       69.890€       
Exploitatiesaldo 3.982-€                  260-€           5.880-€        
Crediteuren 977€                     
Voorziening lustrum 5.250€                  3.500€        1.750€        
Diversen 107€                     1.050€        5.147€        

66.101€                68.299€       70.907€       
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Winst en Verlies rekening TCO 2013 
 

 

INKOMSTEN Resultaat Resultaat Begroting Resultaat
------------------------- 2010/2011 2011/2012 2013 2013

Kontributie 31.963,00€   29.232,00€   31.800,00€   30.760,00€        
Inschrijfgeld 488,00€        315,00€        300,00€        350,00€             
Reclame/Sponsoring 2.650,00€     2.425,00€     2.250,00€     2.578,60€          
Toernooien 950,00€        1.051,92€     1.000,00€     1.837,16€          
Competitie 196,00€        -€             448,60€             
Exploitatie kantine 12.045,00€   14.529,28€   13.500,00€   11.687,34€        
Rente 834,00€        873,08€        900,00€        724,77€             
Diversen 2.415,00€     2.015,96€     1.000,00€     1.199,64€          

51.541,00€   50.442,24€   50.750,00€   49.586,11€        

UITGAVEN
---------------------
Huur banen 18.001,00€   18.167,92€   18.350,00€   18.523,00€        
Onderhoud 11.824,00€   6.181,40€     7.700,00€     7.339,17€          
Gas-water-electra 6.144,00€     7.188,86€     6.250,00€     6.948,27€          
Telefoon/Internet 707,00€        826,86€        700,00€        749,73€             
Verzekeringen 993,00€        1.000,62€     750,00€        764,30€             
KNLTB 4.945,00€     4.495,40€     4.500,00€     4.741,57€          
Administratie/secretariaat 883,00€        995,20€        750,00€        576,17€             
Vrijwilligers/bestuursavond/NJ receptie/ALV 1.280,50€     1.250,00€     1.278,29€          
Jeugdaktiviteiten 1.932,00€     1.983,69€     2.500,00€     4.701,29€          
Competitie -€             379,78€        
Clubblad 1.361,00€     823,10€        750,00€        682,39€             
Belastingen 1.377,00€     1.617,80€     1.450,00€     1.667,66€          
P.R. kosten 490,00€        344,85€        400,00€        -€                  
Diversen -€             -€             
(Voorziening) Lustrum 3.544,00€     1.750,00€     1.750,00€     1.750,00€          
Afschrijvingen 3.440,00€     3.666,34€     3.650,00€     3.846,34€          
Exploitatieresultaat -5.880,00€    -260,08€       3.982,07-€          

49.761,00€   50.442,24€   50.750,00€   49.586,11€        
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