
Algemene Ledenvergadering TTV Disnierats 
Datum 6-5-2022 

Tijd 20:00 uur 

Aanwezig Bestuur Marco Gerritse – Patrick Heijma – Nicole van der Ark – Bob Jansen 

 

 

Aanwezige leden:  

 

Rob Schram, Fred Buijs, Robbie Vollmer, Ben Lakeman, Hans 

Eeken, Han Fasten, Amy Wout Cheng, Jan Nierkens, Edwin Schoone, Edward Leeder, Cor 

Veerman, Jaap Bakker, Bert Mögelin, Pim van Kleef, Ed Fallentin, René Kramer, Jos Feijtel, Theo 

Remmerswaal, Co Groot, Harry Sloothaak 

 

Afwezige leden met afmelding: 

 

Edwin van Eijk, Martin Schouten, Hans Meurs, Sjoerd Bek, Bob Bijleveld, Ton de Goijer, Tom 

Langereis, Rob Hiddinga, Benno Buter, Wim van Riel, Fam. Beers, Albert Verhoef, Danny 

Hooiveld, Caroline Spil, Ab vd Beek, Theo Boïng, Jan Besseling, Peter Heihs, Janine Grootjans, 

Tessa Margaroli, Som Roelofsma 

 

Opening: 

 

Marco opent de vergadering om 20:04 en heet een ieder van harte welkom. 

Marco constateert dat er minder dan een derde van de leden aanwezig is waardoor hij een nieuwe 

vergadering uitroept waarna de tweede vergadering wordt geopend en zodoende de ALV bevoegd 

is. 

 

Ingekomen stukken: 

 

Geen 

 

Bijzonderheden: 

 

Met zijn allen staan we stil bij het overlijden van Cor van Buuren 

 

Notulen ALV 2021.  

 

Ton de Goijer heeft per email de opmerking gemaakt dat hij niet bij de aanwezigen vermeld staat, 

dit zal aangepast worden. De notulen worden verder goedgekeurd door de ALV met dank aan de 

secretaris. 

Goedkeuring jaarverslag 2021 secretaris: 

 

Het jaarverslag wordt door alle aanwezigen goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

 

Goedkeuring financieel jaarverslag penningmeester: 

 

Jan Nierkens doet namens de kascommissie het woord: De cijfers zijn goed bevonden, met als 

advies het bestuur te dechargeren. 

 

Marco neemt het verslag door.  



• Contributie is lager dan verwacht, dit komt met name door de gemiste recreanteninkomsten 

door de sluiting i.v.m. Covid 

• Donaties: Deze zijn aanzienlijk hoger doordat het kassasysteem door de Vrienden Van 

Disnierats is gedoneerd, waarvoor dank! 

• Sponsoropbrengsten zijn minder, er zijn inmiddels 5 sponsoren afgehaakt mede door 

Corona. 

• Door Corona is de baromzet flink lager uitgevallen. 

Bob wordt bedankt voor de kantine inkopen. 

• Energiekosten zijn lager uitgevallen i.v.m. Corona. 

• De verzekeringen vallen aanzienlijk hoger uit, dit komt door de (nieuwe) verzekering die is 

afgesloten voor het pand. Marco geeft aan dat hij later zal toelichten waarom dit is gedaan. 

 

Vraag van Rene Kramer: is de barinkoop altijd rond 153%? Marco legt uit dat deze vorig 

jaar lager was omdat we veel voor inkoopsprijs (of lager) verkocht hebben omdat het over 

datum ging (sluiting Corona) 

 

• Balans: Betreft de waarde van het pand: n.a.v. vorige ALV heeft Marco contact gelegd met 

de verzekering om pand opnieuw te laten taxeren. De herbouwaarde is getaxeerd op 

510.000,-. Op basis van deze herbouwwaarde is ook de verzekering aangepast (en 

aanzienlijk duurder geworden). Om die reden is de waarde van het pand op de balans 

aangepast. Hier is wel over gesproken met de kascommissie. Deze is akkoord. Het is echter 

wel zo dat dit het eigen vermogen niet helemaal juist weergeeft aangezien het maar de vraag 

is of we bij verkoop van het pand ook daadwerkelijk dit bedrag zullen ontvangen. 

 

Vraag van Jos Feijtel: Is de grond in eigendom? Marco geeft aan dat dit erfpacht betreft. 

• Het eigen vermogen is toegenomen, komt voornamelijk door de waarde pand. 

 

Ondanks Corona hebben we toch weer een positief resultaat geboekt van €2600,-, René 

Kramer vraagt zich af of we ons zorgen moeten make. Marco geeft, met een kleine glimlach 

aan, dat dit niet nodig is. 

 

Na de toelichting van Marco waren er geen vragen meer en nam de ALV het advies van de 

kascommissie over en verleende haar decharge aan het bestuur over het gevoerde financiële 

beleid 2021. 

 

Terugkoppeling actiepunten ALV 2021: 

  

• Frank van Eek statiegeldflessen: statiegeldflessen worden ingeleverd door Bob, de 

verschillen in mislopen statiegeld zijn marginaal 

• Brief gemeente openingstijden: Deze is doorgestuurd naar Edward. Er staat duidelijk in dat 

we nooit na 0.00 mogen schenken. Let dus op de buren, laten we geen slapende honden 

wakker maken. 

• Verzekering BAV afsluiten: is afgesloten. 

• Kassasysteem: We hebben alleen maar positieve feedback ontvangen, waarna de Vrienden 

Van heeft besloten het complete kassasysteem te doneren, waarvoor dank!  

• Waardebepaling pand, is toegelicht bij de financiën, deze was overigens gratis. 

 

 

 

 

 



Terugblik 2021: 

 

Doelstellingen 

Consolideren financiële positie 

Verkennen nieuw kassasysteem 

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

 Ledengroei en ledenbehoud (Open dag) 

 Invoering gebruik Table Stars (jeugdtraining) 

Activiteiten 

Nieuwjaarsreceptie 2022 

 Clubkampioenschap 

Leden toernooi 

Scholieren toernooi   

Klaverjas toernooi 

Overige activiteiten en toernooien  

 

Eigenlijk is het meeste door Corona gestagneerd. 

 

Verkiezing vrijwilliger van het jaar 2021: 

 

Cor Veerman en de jeugdtrainers zijn genomineerd. 

Cor vanwege zijn tomeloze inzet, het pand welke hij in uitstekende staat houdt, de bardiensten die 

hij draait, kortom; een vrijwilliger in hart en nieren 

De jeugdtrainers Edwin van Eijk, Bob Jansen, Nicole van der Ark en Marco Gerritse verzorgen op 

de maandag en woensdag belangeloos de trainingen voor de jeugd. Daarnaast wordt er veel voor de 

jeugd georganiseerd waarin Nicole vaak voortouw neemt. Mede door hun inzet heeft de vereniging 

alweer 4 jaar een mooie jeugdgroep van circa 22 leden. 

 

Cor Veerman wordt uiteindelijk gekozen tot vrijwilliger van het jaar en ontvangt een dik verdiend 

applaus en presentje van de club! 

 

Speciale dank aan: 

 

Patrick wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen 3 jaar. Nicole doet een kort woordje, 

benoemt zijn enorme inzet voor het WBTR-verhaal, zijn IT-kundige werkzaamheden en 

overhandigt daarna de welverdiende bloemen en presentje namens de club. 

 

Ook Marco wordt bedankt door Nicole. Ze wil even benoemen dat er ooit is afgesproken dat 

bestuursleden niet als vrijwilliger van het jaar gekozen kunnen worden maar dat dit bestuur de 

afgelopen jaren ook behoorlijk uitvoerend is geweest. Marco kwam in de nominaties door de leden 

dan ook een paar keer naar voren. Marco heeft uren per week in het penningmeesterschap gestoken, 

daarnaast het voorzitterschap waargenomen om de boel maar draaiende te houden en de groep 

jeugdleden geeft hij ook elke woensdagavond training. Dit naast de vele andere hand en 

spandiensten.  

 

Benoeming bestuursleden: 

  

Het overzicht maakt duidelijk dat formeel het hele bestuur aftredend is. Bob heeft aangegeven om, 

na een ‘snuffelstage’ door te willen doorgaan. 

Nicole is herkiesbaar, in ieder geval voor 1 jaar. 



De voorzitter: Rob heeft zich aangemeld als kandidaat voorzitter. 

Marco heeft aangegeven niet door te willen gaan als penningmeester, Pim wil dit op zich nemen. 

Patrick wil geen deel meer nemen in het bestuur 

Marco wil in ieder geval voor een jaar aanblijven als algemeen bestuurslid, dit met name vanwege 

de kennisoverdracht naar de penningmeester en de voorzitter. 

Patrick ligt toe waarom hij stopt. Hij wil graag z’n dingen blijven doen vanuit een commissie, niet 

meer als bestuurslid. 

Marco geeft in een schema weer dat het vanwege de continuïteit van het bestuur het raadzaam is om 

de secretaris voor 1 jaar aan te stellen, de penningmeester voor 2 jaar en de voorzitter voor 3 jaar. 

Op deze wijze blijft de continuïteit gewaarborgd. De ALV stemt hiermee in. 

 

Tijdens een korte pauze worden de opgehaalde stemmen geteld en kunnen de aanwezigen genieten 

van een filmpje met waanzinnig tafeltennis. 

 

Na het tellen van de stemmen is de uitkomst dat de ALV instemt met de benoeming van Rob 

Schram als voorzitter, Pim van Kleef als penningmeester, Nicole van der Ark als secretaris, Marco 

Gerritse en Bob Jansen als algemene bestuursleden.  

 

Vaststelling commissies: 

 

Kas commissie: (voorzitter) 

• Frank Eek 

• Harry Sloothaak 

Toernooi en activiteiten commissie:  

• Bert Mögelin 

• Nicole van der Ark 

Externe toernooien:  

• Patrick Heijma 

• Bob Jansen 

Jeugd commissie: 

• Nicole van der Ark 

• Marco Gerritse 

• Edwin van Eijk 

Wedstrijdcommissie: 

• Patrick Heijma (wedstrijdsecretaris) 

• Jan Nierkens 

Sponsor commissie: 

• Bouke Vervenne 

• Vacant 

Web commissie: 

• Patrick Heijma 

• Edwin van Eijk 

Bar commissie:  

• Bob Jansen 

• Bouke Vervenne 

Onderhoudscommissie: 

• Edward Leeder 

• Cor Veerman 

• Harry Sloothaak (veiligheidsmiddelen) 

 

 

 



Recreanten commissie: 

• Jan Nierkens 

• Bert Mögelin 

• Henk Herni 

• Frits Prins 

• Peter Heihs 

 

Na de benoeming van de bestuursleden zal elke commissie een contactpersoon vanuit het bestuur 

krijgen 

 

Contributie en barprijzen: 

De contributie is weer verhoogd. De reden van de verhoging is conform het advies van de ALV, 

maar ook vanwege de stijgende kosten, met name de energiekosten. 

De barprijzen worden ook verhoogd en deze worden voorgelegd, Marco vraagt advies.  

Na wat discussie zijn we eruit dat de koffie en thee nog iets omhoog kunnen waardoor deze € 1,35 

zullen gaan kosten. De overige verhogingen zijn akkoord en zullen worden aangepast. 

 

Sportbundeling 

 

Laatste gesprek is in augustus 2021 geweest. De gemeente heeft gezegd dat sportbundeling van de 

baan is. De kans is wel groot dat de rugby weggaat, deze gaat waarschijnlijk samen met 

voetbalvereniging HSV op een locatie zitten. Er is NIET gezegd wat er komt, en ook NIET wat er 

met Disnierats gaat gebeuren. Het enige wat de gemeente aangeeft is dat zij geen plannen heeft om 

Disnierats te verplaatsen. Ook wat er met het mogelijk vrijkomen van het terrein van de rugby 

gebeurt is nog niet bekend. 

 

Doelstellingen 2022 

 

De volgende doelstellingen voor 2022 worden gepresenteerd: 

De reden om de afdelingscompetitie op 1 vrijdagavond proberen te krijgen wordt uitgelegd 

(gezelliger, minder energiekosten) 

 

Doelstellingen 

☐ Consolideren financiële positie 

☐ Verkennen mogelijkheden tot verduurzamen 

☐ Verkennen mogelijkheden en kosten opknappen gebouw 

☐ Douches dames (en heren) 

☐ Ledengroei en ledenbehoud (Open dag) 

☐ Invoering gebruik Table Stars (jeugdtraining) 

☐ Open Dag voor de buren organiseren (18 mei 2022) 

☐ Afdelingscompetitie gezamenlijk (alle teams) op één vrijdagavond 

☐ Spelregelbewijs jeugdleden 

 

Activiteiten 

☐ Nieuwjaarsreceptie 2023 

☐ Clubkampioenschap jeugd en senioren 

☐ Leden toernooi  

☐ Scholieren toernooi   

☐ Klaverjas toernooi 



☐ Ouder kind toernooi 

☐ Overige activiteiten en toernooien  

☐ Interne Duo competitie 

 

Han vraagt of we ook financieringsvoorstellen doen. Nu we hypotheekvrij zijn, kunnen we 

misschien lenen of doen we dingen uit eigen middelen? Afhankelijk wat er uit de verkenning zal 

komen zal er ook gekeken worden hoe dit gefinancierd moet worden.  

 

 

Begroting 2022: 

 

Marco geeft uitleg over de begroting: 

 

• Sponsoropbrengsten: Sjoerd Bek heeft een sponsor gevonden voor het materiaal van de 

landelijke teams. Dit scheelt de club circa €1000,- per jaar. 

• De huisvestigingskosten zijn de meest zorgelijke, i.v.m. de stijgende energiekosten, we 

weten niet of dit genoeg is begroot. Pim vraagt wat de verhouding tussen gas en elektra is. 

Marco weet dit niet exact maar de kosten voor het gas is aanzienlijk hoger dan voor elektra. 

Rene Kramer: is die kachel “slim” geregeld? Ja, dit regelt Marco. 

• Landelijke teams: Er komen weer scheidsrechterkosten bij. Pim wil voor de cursus 

verengingsscheidsrechter gaan waardoor deze kosten mogelijk vervallen.  

Jan: is betreft het volgen van die cursus ook aan Rene Metz gevraagd of hij interesse heeft? 

Jazeker, maar komt nog even te vroeg voor Rene i.v.m. zijn revalidatie van zijn 

knieoperatie. 

• De verzekering is omhoog gegaan i.v.m. de extra verzekering 

Rene Kramer: donaties staat op €1000,- waarom vorig jaar was dit €3000,-? Dit komt door 

de (eenmalige) donatie van het kassasysteem door de Vrienden Van Disnierats. 

 

De begroting wordt door de ALV goedgekeurd en vastgesteld. 

 

Rondvraag: 

 

• Jos Feijtel: Wilt graag zijn complimenten geven aan bestuur i.v.m. de lastige corona-tijd. 

Met name de communicatie heeft hij als prettig ervaren. 

• Ben Lakeman: Hoe staat het met het damesteam, i.v.m. met mogelijke promotie naar de 

eredivisie. Marco legt het traject uit, eerst nog een wedstrijd op 14 mei bij DOV, bij winst 

nog een wedstrijd op 21 mei tegen de nummer 6 uit de eredivisie. Ben merkt op dat er dan 

nog meer kosten kunnen komen i.v.m. nog een scheidsrechter, dit kan inderdaad. 

• Jan Nierkens: algemeen punt: heeft behoefte aan 5 jaar vooruit te kijken. Hoe ziet het er 

over 5 jaar uit m.b.t. onderhoud pand. Dit nemen we mee. 

• Edward Leeder: Hoe zit het met nieuwe ballen voor de competitie? Er worden nieuwe ballen 

geproduceerd die allemaal hetzelfde zullen zijn dus zullen de verschillen minimaal gaan 

worden. 

 

Sluiting: 

 

Marco sluit om 21:30 uur de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 


