
 

Notulen ALV TV Rolde 2021 
 
Aanwezig: Robert, Kitty, Jelle, Jelly, Janneke, Wim, Auke, Fred, Hennie, Jeannette en het 
bestuur bestaande uit Wido, Jan en Rochelle  
 
Opening en Notulen 2020 
Wido opent de ALV en heet iedereen welkom. We moeten 20:00 uur van het terras af 
vanwege de corona regels, dus we gaan er vlot doorheen.  
Er zijn geen ingekomen stukken.   
Janneke, vraagt of we nog actie hebben ondernomen of we het perceel naast het park kopen 
als Tennisvereniging. Wido geeft aan dat we het permanent gebruiksrecht hebben. Dus daar 
verder geen actie op nodig is geweest.  
We stellen de notulen vast.  
 
Terugblik 2020 
We kijken terug op een bijzonder jaar. Vooral met corona. Veel beperkingen, nauwelijks 
activiteiten, ook dit hele voorjaar niet .Kantine hele lange tijd dicht geweest. Als 
sportvereniging hebben we geluk gehad dat we wel lang hebben kunnen tennissen. We zijn 
blij dat het heel goed is gegaan. Voor zover we weten is er niemand  besmet geraakt op de 
vereniging. Hopelijk blijft dat zo. We zijn erg blij dat iedereen zich goed aan de regels heeft 
gehouden voor ieders belang. Wido spreekt zijn dank daarover uit naar de leden. Ook met 
de extra initiatieven, zoals kantine commissie, om de voorraden te verkopen onder de leden.  
We hebben geprobeerd nog wat extra leden te werven. 9 personen hebben daaraan 
deelgenomen, waarvan 6 personen regulier lid zijn geworden.  
Het totaal is iets gedaald. Eind 2019 was dat 211, nu 205. Inclusief jeugd. Jeugd krimpt ook 
wat. Andere verenigingen hebben wel wat extra geprofiteerd door de coronapandemie en 
dat er getennist mocht blijven worden.  
 
Verder hebben we een nieuwe website met dank aan Robert en Kitty.  De aanwezige leden 
vinden het een erg mooie website. Janneke geeft aan dat de camera / webcam niet altijd 
goed werkt. Wido geeft aan dat er technisch voor nu geen andere alternatieven zijn.  We 
houden de varianten voor webcam in de gaten.  
 
Vooruitblik 2021 
We zijn al wat op weg naar dat er meer mogelijk is. Het eerste toernooi wat door lijkt te 
gaan is Grunopark toernooi. Het Open Weekendtoernooi kan helaas nog niet doorgaan. 
Voorjaarscompetitie is najaarscompetitie  geworden.  
Wat we mee hebben genomen uit deze corona periode is de clubapp te vervolgen. Dat 
wordt goed gebruikt en we willen dat behouden.  
We hebben het voornemen wat betreft de kantine om dat rustig op te bouwen.   
Nu mag alleen het terras open. De heropening van  de kantine, willen we beginnen met de 
sleutelhouders. Als de kantine open mag, dan  hen een maand dat met zelf bediening te 
doen. Dan hebben we een maand om mensen in te plannen en te vertellen wanneer we 
gaan starten. Dat is de voorgenomen aanpak voor heropening.  
 
Janneke vraagt of je koffie kunt schenken voor eenc lubje?  
Jelle geeft wel aan dat we wel afstand moeten behouden.  



 

 
We moeten ons allen aan de regels blijven houden.  
 
Het gaat ook niet over een hele lange periode. Als toernooien wel mag doorgaan, dan gaan 
we dat voor dat event separaat regelen.  
 
Wido geeft aan dat er de laatste tijd vaker vragen krijgen over Padel.  Fred geeft aan dat hij 
dat 2 jaar geleden heeft uitgezocht. Toen 49.000 euro.  Je moet dan 2 banen opofferen.  Het 
is een sport behoorlijk in opkomst. Ook wat de leden betreft wat daarbij gebeurd.  
 
We zullen via de nieuwsbrief leden vragen mee te denken met Padel.  
 
Jaarrekening 2020 en begroting 2021 
De kascommissie krijgt het woord. Fred en Wim hebben geen onjuistheden geconstateerd. 
Zij hebben een aantal vragen gesteld, maar allemaal netjes beantwoord gekregen. Heel 
transparant. Penningmeester en bestuur krijgt decharge.  
 
Jan neemt het woord over de jaarrekening van 2020 en begroting van 2021. Het aantal leden 
is gelijk gebleven. Daar zijn we erg bli qua loyaliteit in de club. Daardoor zijn we er gek 
genoeg heel goed uitgesprongen vorig jaar.  
 
Voor 2021 heeft Jan een iets lager bedrag opgenomen. We laten de contributie op dezelfde 
hoogte. De reden om de contributie iets lager te begroten is dat we de bardiensten afkoop 
vorig jaar wel hebben geïnd, maar dit jaar niet gaan innen als er geen bardiensten worden 
gedraaid. Daardoor is de begroting iets lager uitgevallen.  
 
De opbrengst clubhuis was desastreus. Maar door compensatie vanuit regering is dat 
helemaal gecompenseerd. De subsidie dekt het verlies van de kantine omzet. Ook nu 
hebben we aanvragen lopen.  Belang is dat we een non-profit organisatie zijn, daarom komt 
de begroting ook altijd op 0 uit.  Jan verwacht dat we de subsidie aanvraag van Q1 wel  
zullen krijgen. Onze vaste kosten zijn vrij hoog en omzet is 0, dus we voldoen daar al snel 
aan.  
 
Als club hebben we wel een aantal sponsoren verloren. Ook een paar sponsoren die een 
winddoek hebben maar niet verlengen. Dat is ook inherent aan bezuinignigen vanuit 
sponsoren.  
 
Ook de verhuur van de tennisbanen verloopt steeds beter.  Ook merken jullie dat wellicht . 
Die inkomsten stijgen wat.  
 
De kosten in totaliteit zijn meegevallen. Ook bijvoorbeeld lagere energiekosten.  Wat hogere 
kosten gehad door de lekkage van het dak. Eerst zouden we het uit de reservering doen. 
Maar dat hebben we niet gedaan. Anders houden we  teveel geld over.  
 
Afgelopen jaar hebben we het verlies van 2019 ingelopen (destijds met het  60 jarig feest).  
Het was uberhaupt lastig een begroting te maken, omdat we geen idee hadden wanneer de 
kantine weer open zou gaan.  



 

Kosten tenniskids zijn wat opgelopen. Steeds minder kinderen die tennisles krijgen.   
Kitty geeft aan dat er kinderen soms 2 sporten hebben, en het weekend beide dagen 
wedstrijd hebben.  
 
Jan vraagt of er nog  vragen zijn.  
Wim geeft aan als kascommissie dat het fijn is dat Jan voorzichtig heeft begroot. Dat is fijn te 
zien.  
Jan geeft aan dat we langzaam moeten voorbereiden op de baan-vervanging.  Dat het 
moeilijk te  weten is of onze gereserveerde kapitaal voldoende is.  
 
Jelle geeft aan dat er een probleem / slijtage is op de baan. Wido geeft aan dat het door 
groot onderhoud  kwam vorig jaar. Dat wordt meegenomen in het onderhoudsplan.  
Begroting stellen we hierbij vast.  
 
Voorstellen  
Wido geeft aan dat er wat wijzigingen zijn:  

1. De tarieven voor de jeugd is gestegen. Niet omdat we het leuk vinden, maar we 
kunnen niet anders. Oplossing is meer kinderen, maar dat krijgen we moeizaam  voor 
elkaar.  

2. De baanhuur te verhogen van €10,- per uur per baan naar €15,00. Voor introducees 
blijft de €5,00 gelden. De leden zijn akkoord met de verhoging.  

3. Zomer – en winter lidmaatschap is weer geïntroduceerd: Van €65.  Je bent dan 
clublid, geen KNLTB lid. Is niet de bedoeling om te gaan stapelen.  Bedoeld als entree 
lidmaatschap. De ledenadministratie houdt in de gaten dat mensen niet ieder jaar 
alleen zomerlid zijn. Wim geeft aan dat je zou verwachten  dat het zomerseizoen 
duurder is. Wido geeft aan dat het balanceren is: Dat je het ook aantrekkelijk wilt 
maken.   

4. Afkoop bardiensten: Afkoop was 30,--. Als een ander lid die is ingeroosterd de 
bardienst toch laat overnemen, dan kost dat 22,50 per keer. Leden vanaf 75 jaar 
hoeven geen bardiensten te draaien. Al met al komt het erop neer dat leden 2x 
bardiensten moet draaien. De balans van 2x vervanging regelen (totaal €45) en 1 x 
afkoop (€30) wordt gecorrigeerd door de afkoopregeling te verhogen naar €45.  .  

Jelle en Wim vinden het plausibel.  
Jeannette geeft aan dat we dat erg veel vinden, van 30 naar 45. Dat het fijn zou zijn als ook 
bijvoorbeeld inzet voor de voormalige schoonmaakploeg gewaardeerd wordt als 
vrijwilligersdienst. Wido en de clubhuiscommissie geven aan dat dat prima is, dat daar ook 
inzet voor geleverd kan worden. Dus dan kunnen leden kiezen uit: 

• Bardienst 

• Doe-dag parkonderhoud 

• Interieur verzorging / Schoonmaak clubhuis 

• Jeugdactiviteit  

• Afkoop 
 
Hennie geeft aan dat leden soms afhaken omdat ze niet weten wat de bardienst inhoudt.  
Dat staat op de website wel uitgebreid uitgelegd.  
 
 



 

Rondvraag / mededelingen  

• Commissies zoeken nieuwe leden: Suggestie van Robert is een functieomschrijving 
van de vrijwilligers commissieleden.  Dat nemen we op in de nieuwsbrief.  

• In de nieuwsbrief opnemen dat de herenkleedkamer niet op slot gedraaid moet 
worden. Dat gebeurd toch met regelmaat, terwijl de AED daar hangt en bereikbaar 
moet zijn.  

• Janneke geeft aan dat we hopen dat het Grunopark toernooi door kan en mag gaan.  

• Jelle geeft aan dat er op het park veel onderhoud is. Dat de parkcommissie daar wel 
wat actiever in mag zijn (desnoods met leden) en geeft aan zelf in de parkcommissie 
te willen.  

• Hennie geeft aan dat just dit ook weer samenhorigheid geeft. Dus als het weer mag, 
dat we in het najaar iets leuks  kunnen organiseren.  

• Jelle geeft aan dat er een probleem is met vliegen in het clubhuis. Is het niet een idee 
om alle kieren dicht te kitten. De hele winter is het niet open geweest, maar er waren 
tal van vliegen.  

• Fred is bezig geweest met de trap. Verf bladdert allemaal weer af. Het plan nog eens 
terug te leggen om een duurzame oplossing te vinden.  

We gaan de 3 punten van onderhoud overleggen met de parkcommissie, geeft Wido aan.  
 
Afsluiting 
Dan sluiten we de vergadering. Wido bedankt alle aanwezig leden voor hun komst en 
gezelligheid.  
 
 


