
Algemene Ledenvergadering TTV Disnierats 
Datum 5 februari 2019 

Tijd 20:00 uur 

Aanwezig 

Bestuur 

Edwin van Eijk – Bert Mögelin – Marco Gerritse – Nicole van der Ark 

 

 

Aanwezige leden  
  Cor Veerman, Harry Sloothaak, Tom Langereis, Martin 

Schouten, Patrick Heijma, Albert Verhoef, Ben Lakeman, 

Elisabeth Lakeman, Theo Boïng, Rene Metz, Ed Fallentin, Cor 

van Buuren, Rene Kramer, Han Fasten, Bob Jansen, Theo 

Remmerswaal, Amy en Jan Nierkens, Marine van de Merwe, 

Edward Leeder, Peter Heihs, Jaap Bakker, Frits Prins, Edwin 

Schoone 

Afwezige leden met afmelding 

  Danny Hooiveld, Ridwan Jahja, Leo Steginga, Jos Feijtel, Fred 

Buijs, Stefan Heijnis, Ab van der Beek, Aad Laan, Rob Schram, 

Bob Bijleveld, Frank Eek, Rob Vollmer 

 

Opening 

Edwin opent de ALV om 20:07, heet alle aanwezigen welkom en stelt het bestuur voor. 

 

Na het doorlopen van de agenda staan we met z’n allen stil bij het overlijden van Jaques 

Hoogers. 

 

Ingekomen stukken 

Geen 

 

Mededelingen 

 

Het bestuur heeft besloten het lidmaatschap van één v.d. leden niet te verlengen per 31-12-

2018 en dat de toegang tot ons gebouw is ontzegd. 

Hetgeen we vanuit privacy oogpunt kunnen verklaren en toelichten is het volgende: 

 

Er waren diverse conflicten met bestuur en andere leden van Disnierats. 

Daarover zijn afspraken gemaakt, echter niet nagekomen. 

Er trad ook geen verbetering op in de situatie. 

 

Edwin somt verder op het een en ander is verlopen, dat er onder andere geen bezwaar door 

betreffend lid is gemaakt en zelfs heeft geleid tot het verwijderen van het lid door de politie 

uit het verenigingspand. Dit hele roerige verhaal is het bestuur niet in de koude kleren gaan 

zitten. 

 

Rene Kramer vraagt of de procedure via het Huishoudelijk Regelement is gelopen. Edwin 

geeft aan dat alles zeer zorgvuldig is gedaan en legt uit waarom er is gekozen om het 

lidmaatschap niet te verlengen en niet voor royement. Hierop volgt er een discussie of het niet 

beter zou zijn om, als bestuur, royement aan te vragen voor het betreffende lid. Niet omdat de 

ALV het hier niet mee eens is, sterker nog, dit besluit zou gesteund worden maar juist om het 

bestuur door een royement te steunen in hun genomen besluit. Edwin licht toe dat het gekozen 



pad volgens het bestuur de juiste is geweest en het erg ingewikkeld zou worden om dit nu aan 

te passen waarna de ALV het besluit begrijpt. 

Edward vindt het een dapper besluit van het bestuur. 

Albert geeft aan dat het voor toekomstige momenten op z’n minst handig is om leden vooraf 

te informeren. Edwin geeft aan dat dit voor het bestuur onmogelijk was i.v.m. de privacy van 

de persoon en dit in eerste aanleg een conflict is tussen het bestuur en het betreffende lid. 

Han vraagt of dit op verenigingsniveau is gegaan, dit is het geval. Weet de NTTB dit? Ja, er is 

ruggenspraak geweest met de bond maar hier is geen officiële verslaglegging van.. 

Edwin sluit dit onderwerp verder af en verzoekt bij vragen dit bij de rondvraag te doen of na 

afloop bij het bestuur. 

 

Notulen vorige vergadering.  

 

Worden goedgekeurd. 

Goedkeuring aanpassing Huishoudelijk regelement: 

Na uitleg wat is aangepast worden deze ook goedgekeurd. 

Harry merkt op dat in artikel 12 staat vermeld dat de ALV in januari plaats vindt. Dit laten we 

zo staan. 

 

Onze vereniging: 

 

Edwin laat in zijn presentatie zien welke dingen er allemaal goed gaan en wat we nog willen 

verbeteren. Op financieel gebied en aanbod aan activiteiten gaan we goed. 

We doen nog te weinig met vrijwilligers maar daar zit wel een goede beweging in. 

De sponsoring gaat op het moment slecht. 

Het ledenbestand is van 97 naar 107 leden gegaan. Bij de senioren zijn dat er “slechts” 2, 

Edwin legt uit dat het vertrek van heren 2 en van nog wat losse leden daarin meespeelt. 

 

Terugblik: 

 

Doelstellingen 

☑     Versterken/consolideren financiële positie !! 

☑      Opbouwen algemene reserve naar 12.500Euro (ongeveer 2 jaar contributie inkomsten) 

☑      Verbeteren bestuurs-, commissiestructuur en beleid (interactie bestuur en commissies) 

☑      Onderzoeken mogelijkheid senioren trainer 

☑      Klein onderhoud pand en inventaris  

☒      Inventariseren en mobiliseren vrijwilligers 

☑      Ledengroei en ledenbehoud 

☒      Beoordelen feedback vanuit ALV2018 voor potentiele verbeteringen 

☑      Open communicatie met gemeente en leden over “sportbundeling” 

Activiteiten 

☑      Nieuwjaarsreceptie 2019 

☑      Clubkampioenschap 

☒      Dubbeltoernooi 

☑      Schooltoernooi (18 maart 2018) 

☑      Klaverjas toernooi 



☑      Overige activiteiten en toernooien  

☑      Toernooi voor MS 

 

☑ Aanschaf nieuwe tafels, netjes en telborden 

☑ Succesvolle Open Dag 

☑ Dagje weg met de jeugd 

☑ Clubkampioenschappen jeugd 

☑ € 2250 extra aflossing op de lopende leningen 

☑    Organisatie van Duo competitie door Martin, Theo en Ton 

☑    Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

☑    Transacties via I-Zettle 28% waarvan Pin: 21% 

☒ Wegvallen van landelijk team Heren 2 

 

 

Edwin neemt de doelstellingen door die we voor 2018 hadden bedacht.  

Financieel zitten we helemaal goed. 

Het verbeteren van de commissiestructuren en beleid is nog een hoop aan te doen. AVG heeft 

veel tijd gekost. Martine wordt bedankt voor haar hulp hierin. 

De seniorentraining loopt, met dank aan Marco. Ook in 2019 zal dit doorgang vinden. 

 

Goedkeuring jaarverslag secretaris: 

 

De benoemde punten uit de terugblik zijn in lijn met het jaarverslag.  

Het jaarverslag wordt door alle aanwezigen goedgekeurd. 

 

Goedkeuring financieel jaarverslag penningmeester: 

 

Harry doet het woord namens de kascommissie. Hij trof een administratie aan waarin alles 

keurig netjes is verwerkt. Alles was heel makkelijk terug te vinden. De cijfers zijn 

goedgekeurd en verzoekt dan ook de aan ALV om de jaarstukken goed te keuren en het 

bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. 

 

Alle posten worden even doorgelopen en Marco geeft zijn toelichting erbij. 

 

Rene K. vraagt of de opbrengst recreanten in de contributies zit. Antwoord:  Dat klopt. 

Albert vraagt of er een sponsorcommissie is. Ja, die is er. Gebeurt er iets voor de contacten? 

Antwoord: Er worden pogingen gedaan. 

Albert vraagt ook nav dit barresultaat of de barprijzen omlaag gaan. Antwoord: We gaan nu 

nog niet verhogen, maar zeker niet verlagen. Reden hiervoor is dat vanaf 1 januari de BTW 

van 6% naar 9% gaat en dat dit vaak ook een moment is welke wordt aangegrepen door 

leveranciers om hun prijzen ook naar boven bij te stellen. Dit zal ook invloed gaan hebben op 

de marge. Voor nu blijven de prijzen gehandhaafd en na het eerste half jaar bekeken worden. 

Albert vraagt ook of de vuistregel nog wordt gehanteerd dat de baromzet op zaterdag de 

kosten van de landelijke teams dekt. Hier wordt niet expliciet naar gekeken maar deze kosten 

worden op het moment gedekt. 

De lening bij de gemeente is afgelost, Han vraagt om te overwegen om de hypotheek af te 

lossen. Antwoord: We zullen dit volgend jaar zeker meenemen echter wanneer we dit op dit 

moment zouden doen zouden we de volledige algemene reserve hiervoor moeten gebruiken 



en we dus nagenoeg geen liquiditeit hebben. Dit lijkt geen verstandige keuze maar zal voor 

volgend jaar meegenomen worden. Het zou de vereniging € 550,- rente schelen. 

 

Na alles doorgenomen te hebben en alle vragen te hebben beantwoord worden het financieel 

jaarverslag goedgekeurd door de ALV. 

 

Vrijwilliger van het jaar 2018: 

 

Na een korte pauze waarin de stembiljetten konden worden ingevuld wie voor Vrijwilliger 

van het jaar 2018 door het leven mag gaan. 

De meeste stemmen gingen naar Ridwan, hij werd bedankt voor het wekelijks gastvrij 

ontvangen van onze recreanten op de ochtenden door o.a. een goede gastheer te zijn en de 

kantinewerkzaamheden te verzorgen. Helaas was Ridwan er niet bij, maar de bloemen worden 

na geleverd. 

 

Speciale dank aan: 

 

Er is door Albert het initiatief naar voren gebracht om Selma van der Ark te benoemen tot lid 

van verdienste. Reden van deze voordracht is dat Selma zo’n 7 jaar het wedstrijdsecretariaat 

heeft bestiert, dus iedere week de uitslagen invullen, de communicatie met de bond, discussie 

voeren over opgelegde boetes en natuurlijk 2 keer per jaar de soms emotionele klus klaren om 

de teamindeling op orde te krijgen. 

Tevens heeft ze een grote bijdrage geleverd aan het jarenlange bestaan van het eerste 

damesteam. 

 

Op het stembiljet kon worden aangegeven of men voor of tegen was of zich onthouden. De 

meeste stemmen waren voor de benoeming van Lid van Verdienste, dus Selma werd gekozen. 

Helaas was zij zelf niet aanwezig dus ook haar bloemen werden na geleverd. 

 

 

Benoeming bestuursleden: 

 

Nicole treedt af en is herkiesbaar als secretaris. Er is geen tegenkandidaat voorgesteld dus het 

voorstel is om Nicole opnieuw te benoemen voor maximaal 3 jaar. Nicole wordt herkozen. 

 

Het bestuur is met Patrick Heijma in een verkenningsfase of Patrick wil toetreden als 

Algemeen Bestuurslid. Het bestuur vraagt dan ook aan de ALV of we halverwege het jaar 

Patrick mogen toevoegen. Han geeft aan dat dit zo niet kan. Dat was een goede 

trigger….Patrick sluit meteen aan bij het bestuur, de ALV is akkoord.  

 

Vaststelling commissies: 

 

Bij de kascommissie zijn zowel Harry als Frank aftredend. Theo Remmerswaal geeft aan dat 

hij bij deze commissie wil aanschuiven, waardoor de kascommissie nu bestaat uit Theo Boïng 

en Theo Remmerswaal. 

 

Patrick Heijma zou graag een maatje voor het wedstrijdsecretariaat willen hebben. Edward 

Leeder geeft aan dit wel te willen doen. 

 

Bob Jansen gaat de rol van Martin Schouten overnemen m.b.t. tot barinkopen. 



Marin wordt bedankt voor zijn enorme inzet en krijgt een bloemetje mee naar huis. 

 

Alle commissies worden vastgesteld. 

 

 

Sportbundeling: 

 

Edwin geeft een update betreft de Sportbundeling. De sheet van vorig jaar wordt erbij gepakt 

om te kijken waar het vorig jaar ook al weer over ging. 

Tot 17 januari 2019 is er zeer slechte communicatie geweest vanuit de gemeente hierdoor was 

er weinig inzage bij het bestuur en haar verenigingsleden. 

Op 17 januari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen gemeente, Edwin van Eijk en Han 

Fasten. De strekking hiervan was dat Disnierats geen onderdeel meer is van de 

sportbundeling. De gemeente gaat een vlekkenplan maken voor de inrichting van Hoorn. 

Peter vraagt wat het voordeel van sportbundeling is. Antwoord: Die is er niet. 

Rene K. vraagt wat het standpunt van Disnierats is. Antwoord: We staan overal voor open 

maar basis is dat we terugkrijgen wat we hebben. 

Edwin S. vraagt hoe de gemeente staat tegenover zelfinitiatief. Antwoord: Dit is niet 

verstandig om te doen omdat  Disnierats zelf geen reden heeft om van deze locatie te 

vertrekken en dat de “aanleiding” meer bij de gemeente ligt. Uiteraard is duidelijkheid van de 

gemeente voor deze plannen zeer gewenst 

Jan vraagt waarom het hek weg is. Antwoord:  Dit is omdat het fietspad een calamiteitenweg 

is i.v.m. de werkzaamheden aan de rotonde. Ook in deze zijn we slecht geïnformeerd door de 

gemeente. 

 

Vooruitblik 2019: 

 

De volgende doelstellingen voor 2019 worden gepresenteerd: 

 

Doelstellingen 

☐ Consolideren financiële positie 

☐ Reserveren onderhoudskosten 

☐ Extra aflossingen waar mogelijk en nuttig 

☐ Verbeteren kantine meubilair 

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

☐ Ledengroei en ledenbehoud (Open dag) 

☐ Nieuwe shirtleverancier 

Activiteiten 

☐ Nieuwjaarsreceptie 2019 

☐ Clubkampioenschap 

☐ Dubbeltoernooi 

☐ Scholierentoernooi  (24 maart 2019) 

☐ Klaverjas toernooi 

☐ Ouder kind toernooi 

☐ Overige activiteiten en toernooien  

☐ Toernooi voor MS 

 

 



Edwin legt uit waarom we voor nieuwe shirts moeten kijken, de huidige shirt zijn niet meer 

leverbaar.  

Albert geeft aan dat er op 4 mei een hardbattoernooi georganiseerd wordt.  

 

Mededeling contributie 2019: 

 

We hebben een uitstekend jaar gedraaid daarom zal de contributie gelijk blijven. 

Dit uitstekende jaar is door enorme inspanningen gehaald. 

Waar we wel kort op moeten zitten om te bewaken is dat de kosten in 2019 zullen gaan 

stijgen door Btw-verhoging en verhoging energiebelasting. 

Marco geeft aan de we de barprijzen ook nauwlettend in de gaten zullen houden en eventueel 

verhogen indien nodig. 

 

Vaststelling begroting 2019: 

 

De begroting wordt doorgenomen. 

Albert vindt de voorziening 50 jaar jubileum bijzonder. De tekst zal worden aangepast in 

lustrumfeest. 

Ben vindt de barinkoop/omzet optimistisch. Marco geeft aan dat dezelfde marge gehanteerd is 

als afgelopen jaar. 

 

Marco stelt voor om de algemene reserves op €12500,- te zetten en het geld van de opbrengst 

sleutelhangers/sokken ook te reserveren voor de jeugd aangezien deze ook tbv de jeugd zijn 

verkocht. Het resterende resultaat zal aan het eigen vermogen worden toegevoegd. 

Daarnaast is ook bekend geworden dat de boiler lek is. Dit levert nu nog geen grote 

problemen op maar zal mogelijk in 2019 vervangen dienen te worden. Ook heeft het 

onderhoud aan het pand wat ‘stil’ gelegen aangezien we in afwachting waren van de 

gemeente. Hier zullen komend jaar ook kosten voor gemaakt worden. 

 

De ALV gaat akkoord. 

 

Rondvraag: 

 

Voor overgegaan wordt naar de rondvraag meldt Edwin nog dat Albert heeft voorgesteld om 

de handtekening van Jaques Hoogers onder het beeldmerk van Disnierats in de zaal te 

plaatsen. Dit vinden we een mooi initiatief en Albert gaat hier uitvoering aan geven. Bedankt 

hiervoor. 

 

Albert: Tip voor de sponsorcommissie, sponsors zijn gevoelig voor tegenslagen bij 

verenigingen. Denk aan een lekke boiler, die zit eraan te komen. 

 

Antwoord: We zullen dit aan de sponsorcommissie meegeven 

 

Frits: Kunnen we van het plastic af. Er gaat gekeken worden naar een initiatief. Wanneer 

bijvoorbeeld stenen kopjes komen is een vaatwasser wel wenselijk. 

 

Antwoord: We nemen de overwegingen mee 

 

Jan: Kunnen de douches worden nagekeken?  

 



Antwoord: Gaat Cor doen. 

 

Ben: Waar is de kabel voor die uit de sleutelkoker komt?  

 

Antwoord: Dat is zodat de bouwkeet stroom kan aftappen voor een bakkie koffie. 

 

Rene K: De bardienst was vroeger tot 01.00 uur. Kan dit weer terugkomen? 

 

Antwoord:  De regel geldt nog steeds. Rene geeft aan dat het vervelend is wanneer je raar 

wordt aangekeken wanneer je om 01.00 wilt stoppen. 

 

Albert: Is het mogelijk dat er een nieuwsbrief uitgaat wanneer er iemand overlijdt.  

 

Antwoord: Edwin geeft aan dat het niet altijd mogelijk is omdat het bestuur niet altijd op de 

hoogte is. Algemene positie van het bestuur is dat het bestuur de leden zal informeren indien 

het overlijden bij het bestuur kenbaar gemaakt wordt. In alle andere gevallen zal het bestuur 

kijken naar een gepaste invulling.  

 

Frits: Is een fotoboek van alle leden een idee?  

 

Antwoord: Dit is lastig i.v.m. de privacy. Maar voor competitie leden al mogelijk bij de 

teamindeling op de website  

 

Jaap: De kerstlunch staat niet bij de activiteiten.  

 

Antwoord: De Kerstlunch wordt niet vergeten Jaap!  (Jaap) Kan er voor iedereen een 

kerstmuts geregeld worden? 

 

Antwoord:  
 

Edward: In de keuken boven de vriezer hangt een vergunning waarop de namen van de 

bestuursleden vervangen dienen te worden.  

 

Antwoord: Bert heeft dit al uitgezocht echter de kosten zijn €1000,- per naamwijziging. 

Edward geeft aan dat dit niet zo is en dat dit veel minder kost. Aan Edward de uitnodiging 

gedaan om het bestuur hierbij te helpen (Bert) om dit verder uit te zoeken. Edward gaat op 

deze uitnodiging in. 

 

Cor: wie regelt de ballen? Daar is geen vaste persoon voor.  

 

Antwoord: Marco heeft dit nu een paar keer opgepakt. Dus geef vooral aan wanneer ze bijna 

op zijn! 

 

Peter: In de folder Hoorn Beweegt en Gehandicaptensport staat Albert nog vermeld als 

voorzitter. Dit moet aangepast worden. 

 

Antwoord: We gaan ze informeren 

 

Edwin sluit om 22.25 uur de vergadering. 


