Algemene Bestuursvergadering 2017 UVV Tennis
Datum:
23 maart 2017
Tijd:
19:30 uur
Locatie:
De Paperclip
NOTULEN
1.

Opening en mededelingen
a. Mededelingen
Martijn opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom op de jaarlijkse ALV van
UVV Tennis. Er zijn geen verdere mededelingen.
b. Ingekomen en uitgaande stukken
Er zijn vijf stuks machtigingen door leden ingebracht

2.

Terugblik 2016
Martijn Winters blikt terug op het afgelopen jaar, waarbij er een aantal zaken worden belicht.
Er zijn een aantal succesvolle evenementen geweest, met name door de inzet van de vrijwilligers.
Zonder deze vrijwilligers zouden deze evenementen niet zo succesvol zijn geweest.
Er zijn investeringen gedaan in het tennispark. Zo is de verrijdbare bar gerealiseerd, zijn de
scoreborden vervangen en zijn heaters onder de overkapping geplaatst.
Aandachtspunt is de wisselingen van trainers bij BTA. Het bestuur gaat in gesprek met BTA om dit
bij hen onder de aandacht te brengen. Het moet niet zo zijn dat lessers ieder seizoen een andere
trainer krijgen.

3.

Financiën 2016
Het financiële resultaat over 2016 is door penningmeester Richard Stolwijk opgemaakt en wordt
aan de aanwezigen gepresenteerd.
Concluderend heeft UVV Tennis over 2016 een positief resultaat ter hoogte van € 10.179,95 ten
opzichte van een begroot resultaat van € 4.000,00. Dit resultaat komt voort uit een aantal
investeringen die niet zijn uitgevoerd, een betere beheersing van de administratieve zaken en een
hogere winst bij de evenementen (met name het open toernooi).
Tevens geeft de penningmeester inzicht in de balans van UVV Tennis, waarin onder andere de
verdeling van de spaar- en reserveringsgelden zijn opgenomen.
William van Schaik stelt de vraag waarom er meer reserveringen uit staan bij ASV UVV dan bij UVV
Tennis zelf. Richard Stolwijk geeft aan dat UVV Tennis een reserveringsverplichting heeft naar ASV
UVV, dit is statutair bij ASV UVV vastgesteld. Echter, de reserveringen die bij ASV UVV uit staan,
staan volledig ter beschikking van UVV Tennis. Indien UVV Tennis wil investeren en uit deze pot
wil putten, heeft UVV Tennis hier beschikking toe.
Paul Bos stelt de vraag of de meerjarige onderhoudsplanning op dit moment actueel is. Richard
Stolwijk geeft aan dat deze geactualiseerd moet worden en dat dit een doel is voor het bestuur

tijdens het komende seizoen. Tijdens de volgende ALV zal het bestuur hier een terugkoppeling op
geven.
Ayrin van Dal vraagt zich af of het mogelijk is , gezien het grote positieve resultaat, om de
deelname aan het openingstoernooi gratis te maken. Dit zou het openingstoernooi wellicht
aantrekkelijker maken. Richard Stolwijk geeft aan dat hier zeker ruimte voor is.
Besluit: Er wordt door de aanwezigen besloten dat deelname aan het komende openingstoernooi
gratis zal zijn.
De kascontrolecommissie, vertegenwoordigd door Nathalie Slikker, heeft naar de financiële
stukken gekeken en deze akkoord bevonden. Nathalie licht dit kort toe en haalt als aandachtspunt
aan dat de incasso van de leden die gedurende het jaar lid worden direct gedaan moet worden. In
een aantal gevallen zijn deze even blijven liggen, waardoor er later dan nodig geïncasseerd wordt.
Het bestuur neemt dit mee als actiepunt voor het komende jaar.
De penningmeester wordt bedankt voor zijn inzet en overzicht van stukken.

4.

Jaarplan 2017
Het bestuur heeft voor 2017 een aantal aandachtsgebieden gedefinieerd:
- Verdere ontwikkeling van het tennispark
- Ontwikkeling en realisatie kantine
- Opzet van horeca op eigen tennispark;
Ontwikkeling tennispark
Het bestuur stelt voor om in 2017 te investeren in tafels en stoelen voor het terras. De huidige
tafels en stoelen zijn afgeschreven en gaan een voor een kapot. Voor de veiligheid en een
professionelere uitstraling dienen deze vervangen te worden. De totale investering zal circa €
2.500,00 bedragen. De aanwezige leden stemmen in met deze aankoop.
Besluit: de huidige tafels en stoelen op het terras worden voor de start van de competitie
vervangen
De winddoeken zijn tevens verouderd en dienen daarom ook vervangen te worden. De totale
investering zal circa € 2.500,00 bedragen.
William van Schaik stelt voor om sponsoren te zoeken voor deze doeken, zodat de kosten voor de
aanschaf kan worden verlaagd. Paul Bos geeft aan sponsor te willen worden, Rob van Dal geeft
aan mogelijkheden te zien bij Plus Supermarkt. Rob van Dal is bereid een en ander uit te zoeken.
Er wordt door de aanwezigen ingestemd met het voorstel voor de vervanging met een maximale
investering van € 2.500,00, met als voorwaarde dat de sponsoring hiervoor wordt uitgewerkt.
Gezien de overlast door hangjongeren en wildtennissers wordt door de aanwezige leden
voorgesteld om het huidige hekwerk aan de toegangszijde van het park te verhogen en af te
sluiten. In 2015 is dit al eens door het bestuur onderzocht, kosten hiervoor bedroegen toen circa
€ 7.500,00.
Als reactie hierop geeft Martijn aan dat het bestuur dit gaat uitwerken, waarbij toegangscontrole
op basis van de KNLTB-pas zal moeten. Het bestuur nodigt hiervoor enkele leveranciers uit om
een offerte uit te brengen.

Besluit: De aanwezige leden geven het bestuur mandaat voor het vervangen van het huidige lage
hekwerk voor hoog (circa 2 meter) hekwerk en de benodigde toegang. Verwachting is dat dit een
investering vraagt ter hoogte van € 7.500,00.
Horeca – algemeen ASV UVV
Martijn Winters geeft een overzicht van activiteiten die de afgelopen periode bij ASV UVV zijn
uitgevoerd om horeca in eigen beheer te krijgen. Eind 2016 is een definitieve uitspraak in de
rechtszaak geweest, waarna ASV UVV zelf het beheer kon gaan uitvoeren. Vanaf december 2016
is de horeca in eigen beheer en zijn er contracten afgesloten met verschillende leveranciers.
Aandachtspunt is de vrijwilligers achter de bar, wat tijdens de voorbereiding een voorwaarde is
geweest voor deze vorm van uitbaten. Vanuit de verenigingen komen weinig vrijwilligers,
waardoor uitvoering in handen komt van Wil. UVV Tennis heeft met ASV UVV onderhandelt dat er
enkel tennis-vrijwilligers ingezet zullen worden in de kantine naast de baan.
Horeca – UVV Tennis
Om de horeca bij UVV Tennis exploitabel te maken, acht het bestuur het van belang om de
huidige unit aan te passen en uit te breiden naar een volwaardige kantine. Martijn Winters
presenteert de tekeningen die door de bouwcommissie zijn gemaakt, waarbij het vrije gedeelte
achter de unit gebruikt wordt voor de uitbreiding. De bouwcommissie zal in 2017 deze plannen
verder uitwerken en een raming laten opstellen. Aan de hand van deze raming en uitwerking zal
een bijzondere ALV worden georganiseerd voor eventuele besluiten.
Martijn Winters presenteert tevens de voorgestelde plannen van het bestuur rond de invulling
van de horeca bij UVV Tennis. Vooralsnog zal dit pragmatisch worden ingericht, waarbij de houten
bar wordt voorzien van een kassa en tijdens de competitie en toernooien ingezet kan worden.
Tijdens competitie wordt de bar bemand door de teamcaptains, tijdens de toernooien door
vrijwilligers. Wanneer de invulling van de bouwplannen meer vorm heeft, zal de organisatie van
de horeca ook meer vorm moeten krijgen. Het bestuur zal dit middels een horecacommissie
bewaken.
5.

Begroting 2017
De begroting voor 2017 is door de penningmeester opgesteld en wordt aan de aanwezigen
gepresenteerd. De voorgestelde begroting komt uit op een positief resultaat van € 200,00. Echter,
de aanschaf en verhoging van het hekwerk is was hier nog niet in opgenomen, waardoor het
resultaat in 2017 negatief zal uitkomen.
De aanwezige leden stemmen in met de voorgestelde begroting.

6.

Bestuurwissel
Aftredend is Henk van den Crommert (ledenadministratie). In verband met een verhuizing naar
Eindhoven is Henk genoodzaakt zijn lidmaatschap en zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Voorgesteld is William van Schaik (ledenadministratie) en Jan den Oudsten (penningmeester).
Richard is de huidige penningmeester en is voornemens om in verband met een aanstaande
studie zijn functie medio 2017 neer te leggen. Jan heeft tijdens de uitzending van Richard al
tijdelijk de functie van Richard waargenomen en is bereid de penningmeestersfunctie volledig
over te nemen. Hierbij zullen Jan en Richard in het eerste deel van 2017 samen optrekken, waarna
Jan vanaf het tweede deel van 2017 de functie geheel op zich zal nemen. Op deze manier is de

kennisoverdracht van de verschillende zaken gewaarborgd. In de ALV van 2018 zal Richard
officieel afscheid nemen.
Henk van den Crommert wordt bedankt voor zijn inzet voor de ledenadministratie en ontvangt
hiervoor een presentje.
De aanwezigen stemmen in met de voorgestelde kandidaten, waarna Jan en William worden
ingehamerd en welkom worden geheten in het bestuur.
7.

Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

8.

Sluiting
Martijn sluit de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje aan de bar.

