
Algemene Ledenvergadering TTV Disnierats 
Datum 31-8-2021 

Tijd 20:00 uur 

Aanwezig Bestuur Edwin van Eijk – Marco Gerritse – Patrick Heijma – Nicole van der Ark 

 

 

Aanwezige leden  
 

Bob Jansen, Peter Heihs, Rob Schram, Fred Buijs, Robbie Vollmer, Ben Lakeman, Hans 

Eeken, Han Fasten, Amy Wout Cheng, Martine van de Merwe, Jan Nierkens, Bouke 

Vervenne, Edwin Schoone, Edward Leeder, Cor Veerman, Jaap Bakker, Sjoerd Bek, Stefan 

Heijnis, Bert Mögelin, Pim van Kleef, Frank Eek, Bob Jansen, Ton de Goijer 

 

Afwezige leden met afmelding 

 

Co Groot, René Kramer, Ed Fallentin, Ab van der Beek, Theo Boïng, Hans Meurs, Wim van Riel, 

Albert Verhoef, Ouders Jasper de Rooij, Ridwan Jahja, Caroline Spil, Ouders Felix Tummers, Jos 

Feijtel, Tom Langereis, Mark Bek, Eric van Gasteren, Jur Steur, Anton Meester, Theo 

Remmerswaal 

 

Opening 

 

Edwin opent de ALV om 20:03, heet alle aanwezigen welkom en geeft aan deze vergadering als 

voorzitter te leiden aangezien deze nog over het verenigingsjaar 2020 gaat. Dit zal wel zijn laatste 

kunstje zijn. Edwin constateert dat er minder dan een derde van de leden aanwezig is waardoor hij 

een nieuwe vergadering uitroept om 20:05 waarna de tweede vergadering wordt geopend en 

zodoende de ALV bevoegd is. 

 

De agenda wordt doorgenomen. 

  

Ingekomen stukken 

 

Geen 

 

Bijzonderheden: 

 

Met zijn alles staan we stil bij het overlijden van Jan Ottenbros 

 

Notulen ALV 2020.  

 

Worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

Goedkeuring jaarverslag 2020 secretaris: 

 

Het jaarverslag wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. 

 

Goedkeuring financieel jaarverslag penningmeester: 

 

 Han: Zijn er Corona-gerelateerde inkomsten? Ja, €4000,-. Han geeft aan dat deze beter bij 

de Baten opgenomen kunnen worden. Marco legt uit dat dit is gedaan omdat nog niet geheel 

duidelijk was of de subsidie ook daadwerkelijk werd toegekend en niet meer zou worden 

teruggevorderd. 



 Pim: Wat betreft de kosten van de NTTB, zij hebben ook stilgestaan i.v.m. Corona. Hebben 

zij geen geld over? Dat weten wij niet. Wij weten niet of zij geld over hebben maar de 

NTTB heeft de competitiebijdrage voor het voorjaar 2021 laten vervallen. Hierdoor is deze 

competitiebijdrage ook niet gefactureerd aan de competitiespelers. 

 

Advies van de kascommissie aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 

financiële beleid over 2020. De ALV neemt het advies van de kascommissie over. 

 

Contributie en barprijzen: 

De verhoging van de contributie van €97,50 naar €100,- voor senioren en voor jeugd van €72,50 

naar €75,- wordt zonder opmerkingen vastgesteld. 

Peter Heihs geeft aan de  verhoging van de recreanten met €0,10 een onmogelijk bedrag is. De 

kassalade komt vol met muntjes te zitten. Er volgt een hele discussie maar uiteindelijk wordt er 

afgesproken om zo eens in de 5 jaar in 1 keer met €0,50 te verhogen. 

De barprijzen blijven vooralsnog hetzelfde. 

Frank Eek vraagt wat we doen met het statiegeld wat tegenwoordig ook op de flesjes AA zit. Flesjes 

zullen meegenomen worden of weggegooid. Je kunt ze gaan inzamelen bijvoorbeeld. 

Het bestuur geeft aan dat de bedragen marginaal zullen zijn omdat de meeste flesjes ingeleverd 

zullen worden. Mocht blijken dat het toch noodzakelijk is om de prijs aan te passen, zal deze 

aangepast worden.  

 

Begroting: 

 

De begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd. Marco geeft wel aan dat deze al in januari is 

opgesteld en het morgen al september is. Tevens zijn er nu al behoorlijke verschillen waar te nemen 

vanwege de maatregelen die zijn getroffen vanwege Corona. Han vraagt of hij wel rustig kan gaan 

slapen: Dit kan Han!  

 

WBTR: 

 

Edwin legt uit wat dit inhoudt. Het hoofddoel van de WBTR is ter voorkoming van fraude en 

belangenverstrengeling binnen het verenigingsleven. Wat de voornaamste wijziging is, is dat 

bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer er sprake is van ‘slecht 

bestuur’. Om die reden dienen duidelijke regels te worden opgesteld hoe we dit binnen de 

vereniging regelen. Deze afspraken dienen, binnen 5 jaar vanaf 1 juli 2021, te worden opgenomen 

in de statuten. De WBTR is ingegaan per 1 juli 2021 

 

Omdat het aanpassen van de statuten flink geld kost, is het voorstel om deze nieuwe hernieuwede 

afspraken op te nemen in het Huishoudelijk Reglement (HR). We kunnen dan ervaren of deze 

hernieuwde afspraken ook werkbaar zijn alvorens deze op te nemen in de statuten.  

Uiteindelijk zullen de statuten aangepast moeten worden maar daar hebben we 5 jaar de tijd voor. 

 

Edwin vraagt de ALV of een ieder het eens is met de inhoud van het nieuwe huishoudelijk 

reglement: 

 

 Ton adviseert om als bestuur een aansprakelijkheidsverzekering te nemen. Marco geeft aan 

dat we dit gaan doen. 

 Pim vraagt om voorbeelden wanneer het bestuur aansprakelijk is: Marco geeft als voorbeeld 

wanneer er een aanbetaling wordt gedaan voor een verbouwing en de aannemer gaat failliet. 



Wanneer het bestuur onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar deze aannemer zouden de 

leden het bestuur hoofdelijk aansprakelijk kunnen stellen. Maar ook bij 

belangenverstrengeling. Heeft iemand een eigen bedrijf en levert vanuit dat bedrijf goederen 

of diensten aan de vereniging en verdient hier geld aan.  

 Edwin Schoone vraagt of het een idee is om met de volgende ALV hiermee verder te gaan 

zodat het concreter wordt: Patrick geeft aan dat de gehele WBTR is uitgewerkt in het HR 

dus concreter dan dit gaat het niet worden. 

 

De HR-aanpassingen worden goedgekeurd door de ALV. 

 

Verkiezing bestuursleden: 

 

Voordat Edwin verder gaat krijgt Nicole het woord om Edwin te bedanken voor zijn énorme inzet 

van de afgelopen jaren. Er worden wat dingen benoemd zoals: 

 Nieuwe website gerealiseerd 

 De jeugd opgepakt wat heeft resulteert dat we op het moment 20 jeugdleden hebben, terwijl 

het 0 is geweest. 

 Nieuwe shirts 

 Ledenwerving (volle aanhangwagen en dozen folders naar Sportcentrum Hoorn en Samcity) 

 Er voor gezorgd dat de AVG goed ingeregeld is bij de club 

 Financieel gezonde club 

 Nieuwe tafels en netjes 

 Nieuw kantine meubilair 

 Groei van de club van 83 naar 109 leden 

 

Een welverdiend applaus, dikke bos bloemen en een cadeaubon werden overhandigd. 

 

Ook Marco geeft aan dat hij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt als penningmeester. In het bestuur 

is nu dus plek voor een voorzitter en een penningmeester. Er heeft zich na de oproep nog niemand 

aangemeld voor deze functies. 

Han stelt dat het knap is dat deze kleine groep bestuursleden zoveel werk verricht en dat we ons als 

leden moeten schamen dat het hier bij blijft. 

Bob Jansen geeft aan dat hij in ieder geval tot januari in het bestuur wilt en daarna beslissen of het 

iets voor hem is.  

Frank Eek vraagt wat de statuten hierover zeggen. Na een korte uitleg en discussie wordt er 

besloten om Bob toe te voegen aan het bestuur als algemeen bestuurslid.  

Marco wil graag toelichten waarom hij ermee stopt. Dit heeft enerzijds te maken met de tijd die het 

hem kost en hij het werk als penningmeester niet meer leuk vindt maar anderzijds ook de manier 

waarop dit bestuur door een aantal leden meermaals is aangesproken (veelal via de mail). Leden 

kunnen het niet eens zijn met het bestuur en daar zijn wij ook aanspreekbaar voor. Maar wanneer 

het respect op alle fronten ontbreekt, gaat dit écht te ver. In een periode van 4 jaar waarin 21 e-mails 

gestuurd zijn waarin het bestuur voor alles wat lelijk is wordt uitgemaakt, is de maat vol. Omdat de 

volgende ALV binnen een klein half jaar zal zijn en Marco de verenging niet met een groot 

probleem wil opzadelen biedt hij aan om nog aan te blijven tot de volgende ALV. 

De ALV gaat hiermee akkoord. Daarnaast zal het bestuur actief gaan communiceren dat het op zoek 

is naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe penningmeester. 

 

Vaststelling commissies: 

 

Kas commissie:  

• Jan Nierkens 

• Frank Eek 



Toernooi en activiteiten commissie (NvdA):  

• Bert Mögelin 

• Nicole van der Ark 

Externe toernooien(PH):  

• Patrick Heijma 

• Bob Jansen 

Jeugd commissie(NvdA): 

• Nicole van der Ark 

• Marco Gerritse 

• Edwin van Eijk 

Wedstrijdcommissie (PH): 

• Patrick Heijma (wedstrijdsecretaris) 

• Jan Nierkens 

Sponsor commissie (MG): 

• Bouke Vervenne 

Web commissie (PH): 

• Patrick Heijma 

• Edwin van Eijk 

Bar commissie (NvdA):  

• Bob Jansen 

• Bouke Vervenne 

Onderhoudscommissie (PH): 

• Edward Leeder 

• Cor Veerman 

• Harry Sloothaak (veiligheidsmiddelen) 

Recreanten commissie (MG): 

• Jan Nierkens 

• Bert Mögelin 

• Henk Herni 

• Frits Prins 

• Peter Heihs 

 

Terugblik-Vooruitblik 2021: 

 

Doelstellingen 2020:  

 

 Consolideren financiële positie 

 Uitvoeren energie-scan 

☐ “Opfrissen” verenigingsgebouw (schilderen, keuken,  niet vaste kantinevloer)  

☐ Ledengroei en ledenbehoud (Open dag) 

☐ Invoering gebruik Table Stars (jeugdtraining) 

Activiteiten 

☐ Nieuwjaarsreceptie 2021 

☐ Clubkampioenschap 

☐ Leden toernooi 

☐ Scholieren toernooi   

☐ Klaverjas toernooi 

☐ Ouder kind toernooi 

☐ Overige activiteiten en toernooien  

☐ Toernooi voor MS 

 



Eigenlijk is het meeste door Corona gestagneerd 

 

De volgende doelstellingen voor 2021 worden gepresenteerd: 

 

☐ Consolideren financiële positie 

☐ Verkennen nieuw kassasysteem (WBTR maatregel) 

☐ “Opfrissen” verenigingsgebouw (eg schilderen, keuken,  niet vaste kantinevloer)  

☐ Ledengroei en ledenbehoud (Open dag) 

☐ Invoering gebruik Table Stars (jeugdtraining) 

Activiteiten 

☐ Nieuwjaarsreceptie 2022 

☐ Clubkampioenschap 

☐ Leden toernooi 

☐ Klaverjas toernooi 

☐ Overige activiteiten en toernooien  

 

Het bestuur legt uit dat we een nieuw kassasysteem aan het onderzoeken zijn. De kosten worden 

benoemd en aangegeven wordt dat we 3 maanden kunnen proefdraaien.  

 

Nieuwe buren: 

 

Voorlopig blijft Disnierats zitten waar het zit en hebben we te maken met nieuwe buren. Edwin 

geeft aan dat we hier goed mee om moeten gaan en geen overlast moeten gaan bezorgen. Ook 

moeten we gaan kijken in kansen, de buren kennis laten maken, misschien brengt het nieuwe leden. 

Edwin Schoone maakt zich zorgen om de overlast die we kunnen bezorgen. Misschien een idee om 

’s avonds geen alcohol naar buiten te nemen? 

Er volgt ook een discussie over de vergunning die we hebben dat de bar open mag. Er is verwarring 

over de sluitingstijd, men denkt te allen tijden tot een uur na de wedstrijd. Er is een brief vanuit de 

gemeente gestuurd waarin duidelijk uitgelegd staat dat er alcohol mag worden geschonken maar in 

geen geval later dan 0:00 uur. Dit is zo in de vergunning opgenomen. Marco zal deze brief aan 

Edward toesturen.  

 

Rondvraag: 

 

Sjoerd Bek: Gaat de Rugby echt weg? De kans is erg groot. De Rugby is tezamen met de gemeente 

aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn maar die zien er heel positief uit.   

Sjoerd: Misschien is het dan handig een in/uitgang aan de andere kant van het pand te maken. Dat 

zou geen gek idee zijn maar dit levert ook weer allerlei nieuwe uitdagingen op (binnenkomst in de 

zaal bijvoorbeeld). 

Pim: Misschien is het een concreet voorstel om de deur om 0.00 op slot te doen. Er gaat in ieder 

geval een mail uit met het verzoek aan een ieder ’s avonds stil te zijn en geen overlast voor de buren 

te bezorgen. 

Han: Was er dit jaar geen sponsoractie van Deen? Dit is inderdaad het geval. Bouke legt uit hoe het 

komt dat deze is gemist. 

 

Sluiting: 

 

Edwin sluit om 22:41 uur de vergadering. 


