
Algemene Ledenvergadering TTV Disnierats 
Datum 4 februari 2020 

Tijd 20:00 uur 

Aanwezig 

Bestuur 

Edwin van Eijk – Bert Mögelin – Marco Gerritse – Patrick Heijma-Nicole van 

der Ark 

 

 

Aanwezige leden Johannes Steur, Martin Schouten, Bob Jansen, Peter Heihs, Rob 

Schram, Fred Buijs, Robbie Vollmer, Ab van der Beek, Theo 

Boïng, Ben Lakeman, Elisabeth Meijer, Selma van der Ark, 

Hans Eeken, Han Fasten, Ed Fallentin, Amy Wout Cheng, 

Martine van de Merwe, Co Groot, René Kramer, Bob Bijleveld, 

Jan Nierkens, Bouke Vervenne, Anton Meester, Edwin Schoone, 

Edward Leeder, Albert Verhoef. 

Afwezige leden met afmelding 

  Ouders Eveline Miedema, ouders Felix Tummers, Ridwan Jahja, 

Leo Steginga, Rob Hiddinga, Stefan Heijnis, Aad Laan, Danny 

Hooiveld 

 

Opening 

Edwin opent de ALV om 20:06, heet alle aanwezigen welkom en loopt de agenda na om aan 

te geven waar we het deze avond over gaan hebben. 

We hebben een aantal beslissingen te maken: 

• Notulen  

• Jaarverslagen (secretaris en Financieel) 

• Begroting 

• Bert treedt af en is niet herkiesbaar /// Edwin treedt af maar is wel herkiesbaar 

• Commissies 

• Vrijwilliger van het jaar 

Verder gaan we het hebben over de toekomstplanning en de toekomst van onze speelzaal. 

 

 

Ingekomen stukken 

Geen 

Wel heeft het bestuur feedback gekregen waar we gedurende de vergadering op terugkomen. 

 

 

Notulen ALV 2019.  

 

Worden goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

 

Onze vereniging: 

 

Edwin geeft aan dat we een actieve vereniging zijn waar een goede sfeer heerst. We zijn 

financieel gezond en er worden veel activiteiten georganiseerd. Het aantal vrijwilligers is 

helaas nog steeds een uitdaging. Er is nog steeds een vaste kern en inmiddels een aantal 

ouders van jeugdleden maar we hopen nog steeds op meer handjes. 

Van onze afdeling staan we op de 4e plek qua ledenaantal, welke inmiddels 113 is. 

 



Terugblik: 

 

Doelstellingen 

☑  Consolideren financiële positie 

☑  Reserveren onderhoudskosten 

☑  Verbeteren sponsor positie 

☑  Verbeteren kantine meubilair 

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

☑  Ledengroei en ledenbehoud (Open dag) 

☑  Nieuwe shirt leverancier 

Activiteiten 

☑  Nieuwjaarsreceptie 2020 

☑  Clubkampioenschap 

☑  Leden toernooi (ongelukstoernooi) 

☑  Scholieren toernooi  (24 maart 2019) 

☑  Klaverjas toernooi 

☒  Ouder kind toernooi 

☑  Overige activiteiten en toernooien  

☑  Toernooi voor MS 

 

Edwin neemt de doelstellingen en activiteiten door die we voor 2019 hadden bedacht en 

bedankt alle initiatiefnemers voor alle tijd en moeite die ze hier ingestoken hebben om dit tot 

een succes te maken. 

 

Verder hebben we bereikt: 

☑ Club van het jaar 2019 (Hoorn) 

☑ Succesvolle Open Dag 

☑ Dagje weg met de jeugd 

☑ Faciliteren Hardbat en Sandpaper toernooi 

☑ Binnenhalen van nieuwe sponsors  

☑ Interne Duo Competitie  

☑   Handtekening beeldmerk van Jacques (Albert) 

☑ Seniorentraining (maandag) 

☑   Transacties via I-Zettle 35,4 % (28,7%)  

               Waarvan PIN: 28,7% (21,2%) contant 6,7% (7,5%)  (Omzet totaal € 23172,03) 

☑ Nieuwe boiler geplaatst en betaald 

 

 

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: 

 

Dit jaar geen woordje door de kascommissie (Theo B. en Theo R.) maar schriftelijk wel het 

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

gevoerde financiële beleid over 2019. 

 

Peter Heihs vraagt wat de vrijwilligerskosten inhouden. Dit zijn de werkelijk gemaakte 

kosten voor de schoonmaak van het pand. 

 

Han Fasten vraagt of het niet zuiverder is wanneer de Donaties uit de Contributies gehaald 

wordt. Marco geeft aan dat dit mogelijk is. In de boekhouding wordt dit ook al zodanig 

bijgehouden maar het Excel overzicht wordt deze post als inkomsten bij elkaar gezet. Dit 

Excel overzicht wordt al jaar en dag zo gepresenteerd. Als er behoefte is deze aan te passen 

dan zal Marco dit volgend jaar doen. (Actie ALV2020-1: Splitsing donatie en contributie) 

 

Albert Verhoef vraagt hoe het komt dat de verenigingskosten een stuk hoger zijn dan 

begroot. Zoals uitgelegd in de toelichting waren de brandstofkosten voor de trainer 

abusievelijk begroot op vrijwilligerskosten. Deze zijn geboekt op verenigingskosten 

aangezien het geen vrijwilligerskosten zijn. Dit betreft dus geen vergoeding voor het geven 

van de training alleen een gedeeltelijke compensatie van de brandstofkosten. Co Groot voegt 

hieraan toe dat hij eigenlijk vindt dat de vereniging ook een vergoeding zou moeten geven 

voor de gegeven training waarbij Marco aangeeft dat hij dit graag vrijwillig doet en hier geen 

vergoeding voor hoeft te ontvangen. 

 

Han Fasten vraagt waarom opbrengsten van de Grote Club Actie apart geboekt zijn. Er is nu 

een post Grote Club Actie en een post Grote Club Actie Jeugd. Marco geeft aan dat de vorm 

van  betaling en de verkoop verschillend zijn . Daarnaast is naar de jeugd toe enorm 

gemotiveerd om zoveel mogelijk loten te verkopen zodat zij hun eigen jeugduitje zelf zouden 

financieren. Gezien dit grote succes is het mooi om dit resultaat inzichtelijk te maken. 

  

René Kramer vraagt of Sposonkliks nu daadwerkelijk wat oplevert. Dit doet het zeker. Het 

heeft de vereniging dit jaar € 158,- opgeleverd. 

 

Albert Verhoef vraagt of de opbrengst van het hardbattoernooi in mei onder de post “Overige 

Inkomsten” is geboekt. Marco geeft aan dat dit inderdaad het geval is. 

 

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

jaarverslag goedgekeurd door de ALV. 

 

Vrijwilliger van het jaar 2019: 

 

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

het jaar 2019 door het leven mag gaan.  

De meeste stemmen gingen naar Marjolein. Zij werd bedankt voor alle dagen dat zij onze bar 

en vooral de keuken heeft bemenst en hiermee heeft bijgedragen aan het plezier van onze 

leden en gasten aanwezig bij de competitie. 

Marjolein kreeg een verdiende bos bloemen en een eervolle vermelding op de lijst van 

Vrijwilligers van het Jaar.  



Albert wilde nog weten of er meer mensen waren aangedragen dan alleen de genomineerden. 

Dit was zeker het geval en hebben we van een long-list een short-list gemaakt waarbij 

gekeken is naar het aantal keren dat mensen waren voorgedragen. 

 

Albert begreep dit maar wilde graag toch nog een applaus voor Theo Boïng voor zijn inzet 

voor de sponsorcommissie waar door de ALV gehoor aan werd gegeven. 

 

Benoeming bestuursleden: 

 

Edwin treedt af als voorzitter maar stelt zich verkiesbaar. Na de stemming blijkt dat de ALV 

positief stemt om Edwin nog 3 jaar als voorzitter aan te stellen. 

Bert treedt af en niet herkiesbaar. Er zijn ook geen voordrachten of indicatie geweest dat 

leden zich bij het bestuur willen aansluiten. (Actie ALV2020-2: Uitschrijven Bert bij KvK) 

Mocht dat wel zo zijn dan kan dat deze avond of later kenbaar gemaakt worden bij het 

bestuur. 

Vooralsnog gaan we met 4 personen verder. 

Bert wordt bedankt voor zijn inzet van de afgelopen jaren en ontvangt een verdiende bos 

bloemen en een mooi aandenken. 

 

 

Vaststelling commissies: 

 

 Bij de kascommissie treedt Theo Boïng af. Jan Nierkens volgt hem op. 

 Patrick Heijma zou graag hulp willen hebben bij de externe toernooien. Bob Jansen 

geeft aan dit wel te willen doen. 

 Bij de wedstrijdcommissie gaat Edward Leeder eraf en komt Jan Nierkens erbij.  

 Bij de barcommissie gaat Rob Schram eraf. Hij geeft aan niet veel te doen te hebben. 

 Bij de recreantencommissie gaat Ridwan eraf en komt Peter Heihs erbij. 

 

Alle commissies worden vastgesteld. (Actie ALV2020-3: Bijwerken commissiestructuur) 

 

 

Het bestuur vraagt advies: 

 

Verenigingsshirt 
Het bestuur wil het dragen van het nieuwe verenigingsshirt, bij deelname aan de NTTB 

competitie, verplicht stellen vanaf 1 december 2020 

Edwin legt nog een keer uit waarom we een nieuw shirt hebben uitgekozen. 

Albert stelt voor om voor alle competitiespelers 1 shirt door de vereniging beschikbaar te 

stellen. Dit eenmalig bij start voorjaarscompetitie 2021. Daarna dient een ieder zelf een shirt 

aan te schaffen. 

 

(Actie ALV2020-4: Op basis van de ontvangen feedback gaat het bestuur bekijken hoe we de 

aanschaf van het clubshirt kunnen motiveren.  

 

Senioren training 
De vereniging betaalt nu de reiskosten, aan de trainer, voor de seniorentraining op 

maandagavond. Het bestuur acht het van belang om deze training in stand te houden. 

Houden we dit in stand?  



Afgesproken wordt om met de trainingen door te gaan. Opmerking van Co om er meer 

ruchtbaarheid aan te geven. 

 

(Actie ALV2020-5: Promoten seniorentraining) 

 

Extra aflossing lening gemeente 
Het bestuur stelt voor om de laatste 7000 Euro op deze lening vroegtijdig af te lossen met het 

resultaat van verenigingsjaar 2019 

Afgesproken wordt om dit te gaan doen. Martin vraagt of er dan wel genoeg geld over blijft 

voor aanpassingen in/aan het gebouw. Dit is zeker het geval Martin. 

 

(Actie ALV2020-6: Aflossen Lening gemeente) 

 

Opwaarderen waarde van het pand  
Gevolg is dat het pand op papier meer waard is maar dat dit niet gelijk is aan de verzekerde 

waarde . De verzekerde  waarde is momenteel ongeveer 240.000 Euro en gelijk stellen van de 

verzekering met de “boekwaarde” heeft een premie stijging van ongeveer 700 Euro tot gevolg 

Albert stelt voor het pand te laten taxeren.  

 

(Actie ALV2020-7: Bestuur gaat afweging maken, taxeren ja of nee en opwaarderen ja of nee 

tegen de baten en lasten) 

 

 

Gebruik van streaming video van verenigingsactiviteiten 
Staan de leden open voor het gebruik mits  hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt die 

voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Waarom willen we dit? Zodat het mogelijk is om de wedstrijden van de landelijke teams via 

een livestream te kunnen volgen.  

Martin vraagt zich af of hij wel gewoon kan douchen. Dat kan gewoon Martin, de beelden 

worden alleen in de zaal gemaakt. 

De ALV is op voorhand nog niet erg enthousiast over dit initiatief. 

 

(Actie ALV2020-8: Het bestuur gaat een besluit nemen op basis van de ontvangen feedback) 

 

 

Sportbundeling: 

 

Edwin legt uit hoever we zijn. De komende 3,4,5 jaar gaat er niks veranderen. 

Met betrekking tot de nieuwe overburen vraagt Edwin S. zich af of we problemen kunnen 

krijgen met de sluitingstijden. Dat kan inderdaad, gedraag je dus gewoon netjes. 

Han geeft aan dat wanneer onze locatie een bouwlocatie wordt er echt wel geld bij de 

gemeente is. 

 

(Actie ALV2020-9: Onze nieuwe buren informeren over onze activiteiten, uitnodigen en 

contactgegevens delen) 

 

(Actie ALV2020-10: Leden informeren over onze nieuwe buren en sturen op bewustwording 

en mogelijk vereiste gedragswijziging) 

 

 



 

Vooruitblik 2020: 

 

De volgende doelstellingen voor 2020 worden gepresenteerd: 

 

Doelstellingen 

☐ Consolideren financiële positie 

☐ Uitvoeren energie-scan 

☐ “Opfrissen” verenigingsgebouw (eg 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 

☐ Interne Duo competitie 

 

Mededeling contributie 2020: 

 

De verenigingscontributie blijft hetzelfde, de bondscontributie is iets verhoogd. De barprijzen 

blijven voorlopig ongewijzigd maar dit blijven we monitoren. 

 

 

Vaststelling begroting 2020: 

 

De begroting wordt doorgenomen en deze wordt goedgekeurd. 

Rob Schram vraagt of er €1000,- in de begroting kan opgenomen worden voor een 

sandpapertoernooi in december. 

Han geeft aan dat hij moeite heeft met het prijzengeld wat beschikbaar wordt gesteld met deze 

toernooien, zonder dat er verder publicatie aan wordt gegeven. Er volgt een hele discussie, er 

zal later over gepraat worden. Er wordt in ieder geval geen €1000,- begroot voor deze 

toernooien maar in overleg met het bestuur worden gekeken naar de mogelijkheden.  

Rob S. verzoekt tevens om de sponsorcommissie budget te geven om sponsoren te faciliteren.  

Dit verzoek wordt afgewezen, het bestuur houdt de regie op de uitgaven, commissies krijgen 

géén eigen budget, een commissie dient met een plan en begroting te komen.  

 

Opmerkingen leden: 

 

Aan de leden was gevraagd om vooraf al verbeterpunten/opmerkingen aan te leveren. 

Onderstaande punten zijn aangeleverd: 

 

• Voorraad keuken herindelen Nemen we mee (Actie ALV2020-11) 

• Prijs clubshirt (duur) Is besproken tijdens de adviesvraag, dit is zoals het is. 



• Verbetering communicatievorm via flip-over. We communiceren middels 

nieuwsbrief en website 

• Enkelvoudige barlijst: Inmiddels aanwezig in map 

• Behoud van goede spelers: We zijn altijd in gesprek met spelers en kijken ook 

zeker naar wat goed is voor de club. Albert vraagt zich af wie de regie heeft bij de 

Landelijke Teams Antwoord Edwin: Praktijk is dat iedereen kan en mag spelen waar 

hij wil. Het bestuur heeft mogelijkheden om te faciliteren en te sturen in een bepaalde 

oplossingsrichting en zal deze altijd kenbaar maken. Daarbij moet het duidelijk zijn 

dat het bestuur geen verantwoordelijkheid kan nemen voor de besluiten van 

individuele spelers maar zal wel de belangen van de vereniging behartigen.   

• Geen verhuur van zaal op reguliere trainingsavonden. Afgesproken dat dit nooit 

meer gedaan zal worden. (Actie ALV2020-12: Opnemen in reglementen) 

• Beter communicatie naar commissies. Er is een bestuursverantwoordelijke 

aangewezen per commissie mocht de communicatie onvoldoende zijn dan kan/wil het 

bestuur hierop aangesproken worden. 

• Geef commissies speel- en budgetruimte Dit doen we op basis van een “Plan en 

begroting” aan te leveren door de commissie  

• In overleg met de bond voor een gelijkmatige bezetting op competitie dagen/avonden. 

Dit wordt voor iedere competitieronde aangegeven 

• Geen recente foto’s in de banner op de website. Leden kunnen en mogen deze 

aanleveren, waarvoor alvast dank. 

• Verbeteren vloer zaal: We weten het probleem, alleen nog geen oplossing.  

 

(Actie ALV2020-13: Meenemen als bespreekpunt in bestuursvergadering) 

 

 

Rondvraag: 

 

Martin vraagt of het raadzaam is wanneer de keuken aangepast wordt, ook de Electra aan te 

passen. Antwoord: We gaan kijken naar de (on)mogelijkheden 

 

Han heeft zijn vraagtekens bij het promoten van het vieren van verjaardagen op de club en 

vraagt wat het beleid van zaalhuur is. Hierop volgt een discussie waarbij de voors en tegens 

worden besproken. Het gebeurt momenteel ongeveer 3-4 per jaar. Het bestuur zal hier 

aandacht voor hebben dat dit niet vaker gebeurt. 

 

Zie Actie ALV2020-12 

 

Co vraagt of er draagvlak is om de contributie juist wél te verhogen. Hier zijn een hoop 

mensen het wel mee eens, het wordt zelfs verstandig gevonden. Op advies van de ALV zal 

hier volgend jaar gehoor aan worden gegeven door het bestuur. 

 

(Actie ALV2020-14 – Onderbouwt contributie verhogen per 2021) 

 

Albert vraagt om een applaus voor de Vrienden Van en voor het bestuur voor alle geleverde 

inspanningen. Hier wordt door de ALV gehoor aan gegeven. 

 

 

Edwin sluit om 22.38 uur de vergadering. 


