
 

Notulen Algemene Ledenvergadering TV Rolde 2022 
 
Datum: woensdag 13 april 2022 
Locatie: Clubhuis TV Rolde 
Aanvang: 19:45 uur  
 

1. Opening 
Wido heet iedereen welkom. Bij de vergadering zijn totaal 16 leden aanwezig.  
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. mei 2021 
Er komen geen opmerkingen of vragen over de Notulen van de ALV 2021. Bij deze wordt de notulen 
vastgesteld.  
 

3. Terugblik 2021 
Wido geeft aan dat het een bijzonder jaar was, met veel beperkingen door coronamaatregelen. We hebben 
vanuit de vereniging met die reden geen toernooien georganiseerd. Ook de competitie heeft last gehad van 
aangepaste schema’s. De beperkingen maakte het lastig activiteiten verantwoord te organiseren.  
 
Gelukkig hebben we wel kunnen tennissen, ondanks dat het soms alleen enkelen was en geen toss.  
Iedereen heeft goed geholpen met naleven van de regels, want we hebben geen gedoe gehad met 
controlerende instanties.  
 

4. Vooruitblik 2022  
De kantine gaat weer open. Er zijn vanuit onze leden ook veel aanmeldingen voor de competitie. Ook staat er 
een weekendtoernooi gepland op 17 j juni, met uitsluitend dubbelspel. Vanaf 17 jaa en ouderr. Het is een leuk 
toernooi om ook eens samen met een broer of vriend een toernooi te kunnen spelen. In juli staat ook het 
Grunopark toernooi weer gepland.  
 
Baanvervanging  
Deze week is de KNLTB  gekomen voor onafhankelijk advies over staat van onze banen. Van hen kregen we veel 
complimenten voor onderhoud. Dus aan Georg daarvoor heel veel dank.  
Op baan 1, 2 en 6 wordt de vezellengte kort. Dat betekent dat we er rekening mee houden dat we over 2 a 3 
jaar de banen moeten gaan vervangen. De banen zijn nu 12 jaar oud. Dus de 16 jaar gaan we net niet halen. De 
banen zelf gaan er niet meer kapot van door te blijven tennissen, maar de kans op verminderde grip wordt 
groter.  
 
Wim geeft aan dat we wellicht preventief op 3,4 en 5 gaan spelen met bijvoorbeeld toss momenten. Dat zien 
Wim en Janneke niet als probleem. Die suggestie neemt het bestuur mee in de nieuwsbrief en naar de toss-
groepen. Het is een goed idee.  
 
Padel 
Wido geeft aan dat we met een paar leden kijken naar aanleg Padel, juist met oog op grotere plan 
baanvervanging. We hebben daarvoor recent inventarisatie gedaan onder leden. Kort gezegd: Zonder hulp van 
buiten gaan we dat financieel niet redden. Diverse opties zijn in kaart gebracht. Het is een forse investering en 
prognoses zijn dat het voor ons als vereniging een te zware financiele last geeft. We blijven het nog wel 
onderzoeken, omdat we het in het licht blijven zien van ‘de toekomst van onze vereniging’, maar voor alsnog 
lijkt het niet erg realistisch.  
 
Leden dragen suggesties aan: Eens bij een andere vereniging een Padel-toernooi organiseren om leden te 
introduceren met Padel (Kitty); dan nogmaals inventariseren of leden belangstelling hebben (Georg en 
Lambert); Check of het niet teveel lawaai geeft voor tennisspelers (Georg); Kijken of samenwerking met Rolder 
Boys iets oplevert (Ellen). Wido neemt het mee in alle overwegingen.  
 



 

Technologische ontwikkelingen komend jaar 

• Clubapp met baanreserveringen blijven we handhaven. Dat is ook heel prettig voor 
onderhoudsmomenten, om te weten wanneer de banen geheel vrij zijn.  

• Ledenadministratie met automatisch invulformulier wordt nu geïntroduceerd, wat veel 
administratief werk bespaart.  

• Toegangspoort-systeem wordt vervangen. Volgend jaar geeft de KNLTB standaard geen nieuwe 
ledenpassen meer uit. Nieuwe gebruikers of huurders krijgen een QR code om het park op te 
kunnen. Deze QR code is voor huidige leden ook al beschikbaar in jouw KNLTB App.   

 
5. Financien: Jaarrekening 2021 en Begroting 2022 

Jaarrekening 2021 

Lambert krijgt het als kascommissie eerst het woord. Hij geeft aan dat de administratie er netjes uit ziet. Saldo 
klopt met de jaarrekening. De kascommissie stelt voor om het bestuur decharge te geven. Jan heeft ook alle 
subsidies goed onderbouwd en  daarvoor alle complimenten aan Jan en fijn dat er van de subsidies gebruik kon 
worden gemaakt.  
 
Jan neemt het woord:  

a. Financieel zijn we goed uit het jaar gekomen vanwege de subsidies.  
b. De omzet valt in dat opzicht mee: De kantine is het meerendeel dicht geweest, maar door de 

subsidies is er op die post meer binnengekomen dan begroot.  
c. We hebben ook controle gehad van het Rijk. Dat is allemaal goedgekeurd.  

 
Wim vraagt dat er voor komend jaar €1.000 staat vermeld aan subsidies en of dat realistisch is? Jan geeft aan 
dat een lopende zaak is, wat we wel goed moeten onderbouwen. Paul bevestigd dat dat goed moet komen.  
 

d. Positief resultaat voor dit jaar. We hadden nog een reserve staan van 2020. Deze hadden we 
laten staan omdat het een moeilijk jaar zou worden. De reserve nemen we mee naar volgend 
jaar, bestemd voor de vervanging van het toegangssysteem.  

e. De voorziening voor baanonderhoud loopt steeds mooi verder op.  
f. Jan geeft aan dat de energiekosten wel flink gestegen zijn.   

 
Wim geeft aan dat de discussie weer te openen voor zonnenpanelen. Energie is gestegen en zonnenpanelen 
zijn stabiel. Dat kan het plaatje weer interessant maken.  
Jan geeft aan dat we het voorheen hebben laten onderzoeken. En toen kon het niet uit. Ook omdat de panelen 
alleen op de clubhuis kant geplaatst kon worden, dat het constructie-technisch niet sterk genoeg was om aan 
de baan-kant te plaatsen. Wido geeft an dat we er opnieuw naar gaan kijken. Wim geeft aan daarbij te willen 
helpen qua uitzoekwerk. Wido geeft aan dat we tot €5.000 mandaat hebben als bestuur. Bedragen (buiten 
begroting) hoger dan dat, komen we terug bij de leden.  
Paul vult aan dat onze baanverlichting ook geen LED is. Deze lampen zijn wel energiezuiniger dan normale, 
maar nog geen LED. Dat is ook een overweging om mee te nemen in de plannen.  
 
Begroting 2022 

g. Voor de begroting voor komende jaar houden we rekening met enkele nieuwe leden. Die 
hebben zich al aangemeld, dus de begroting is conform realiteit  

h. De sponsorgelden lopen wat terug, mede omdat we geen leden voor de sponsorcommissie 
hebben. Zo moeten er ook wat winddoeken vervangen worden, wat gelegenheid biedt om 
(nieuwe) sponsoren weer podium te geven.  

 
Paul geeft aan dat als er geen sponsorcie is, je ook een lijstje met sponsoren kunt maken en bij de leden nagaan 
wie warme contacten hebben met de sponsoren, om leden betrokken te maken.  Ook om te kijken wat je de 
sponsoren te bieden hebt (in een flyer vertalen) zoals: Een toernooi voor sponsoren, op de website, een 
advertentie via social media, een bordje, een winddoek. Paul wil daar eens over meedenken.  
 

We stellen de begroting vast.  
 



 

6. Bestuurswissel  
Wido geeft aan dat we een verrassing hebben: Jan stopt per deze ALV als Penningmeester van TV Rolde.  Na 
bijna 12 jaar trouwe en zorgvuldige financiele inzet! Dat vinden we dat super jammer, maar zijn Jan daarvoor 
super erkentelijk.  
Jan geeft aan dat hij het met plezier heeft gedaan en dit belangrijk vond voor de vereniging. Jan heeft het 
boekhouden geautomatiseerd en gemoderniseerd, wat de vereniging ten goede komt.  
Met een waardige opvolger van Jacob Hofstede, die we hierbij officieel van harte welkom heten.  Jacob geeft 
aan veel zin te hebben in de nieuwe rol. Jan wordt hartelijk bedankt met een boeket bloemen.  
 

7. Verslagen en commissies 
We zijn voor de vereniging nog steeds op zoek naar inzet vanuit leden. Onder andere:  

a. Sponsorcommissie 
b. Sowieso iedereen die eens wat wil helpen om op te pakken of uit te zoeken,zijn we  heel blij 

mee 
c. Voor Jelly gaat dit ook het laatste seizoen worden. Dus daar gaan we ook voor op zoek om 

netjes de opvolging te regelen. Wido geeft aan dat we hopen net zo goede krachten kunnen 
vinden 

d. Ook voor de Parkcommissie zoeken we nog invulling 

e. Jeugdcommissie is ook nog op zoek naar extra hulp  
f. Rond de commissies blijft het een zoektocht. Alles loopt nog door. Maar het komt wel steeds 

op minder schouders terecht.  We weten niet hoe we dat kunnen veranderen. Dus tips zijn 
welkom.  

g. Ook wat betreft het rondkrijgen van het bardienstrooster of de inzet die nodig is tijdens de 
doe-dagen (park en clubhuis).   

 
8. Rondvraag  

a. Lambert heeft de vraag, als het grote hek op slot zit, hoe zit dat met de hulpdiensten? In 
herinnering aan Fred Bakker. De andere man was aan het re amineren, waardoor ze het hek 
moesten openknippen. Goed om mee te nemen in de verkenning voor nieuw 
toegangssysteem.  

b. Communicatie over de zomerlessen komt alleen via de nieuwsbrief. Wordt suggestie 
aangedragen om ook vanuit de tennisschool hier actiever in te zijn, omdat leden zo het 
aanbod missen.  

c. Zomerchallange hebben we afgelopen jaar ingezet om nieuwe leden te werven. Voor komend 
jaar hebben we daar nu geen actie voor uitstaan.  

 
9.  Sluiting  

Allen bedankt voor de bijeenkomst. Wido sluit de vergadering.   


