
 

 Algemene Leden Vergadering TTV Disnierats   
Datum 16 februari 2023 

Tijd 20:00 uur  

Aanwezig: Cor Veerman, Theo Böing, Hans Eeken, Edwin Schoone, Toon  
Riemersma, Bob Bijleveld, Benno Buter, Jan Besseling, Frits Prins,  
René Kramer, Rob Bodegraven, Theo Remmerswaal, Martin Schouten, Frank Eek, 
Patrick Heijma, Peter Heihs. 
Bestuur: Rob Schram, Pim van Kleef, Bob Jansen, Marco Gerritse (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Edward Leeder, Sjoerd Bek, Jur Steur, Johan Worrell, Martin van Drunen, Martijn 
Weijers, Rob Vollmer, Edwin van Eijk, Selma van der Ark, Ed Fallentin, Han Fasten, 
Jan Nierkens, Amy Wout-Cheng, Nicole van der Ark (bestuur) 

 

1. Opening           
Rob opent de vergadering om 20:12 uur en heet een ieder welkom. 
 

2. Inleiding voorzitter          
Vanwege de enorme toename van de energiekosten is deze ALV bijeengeroepen. Rob S. geeft aan dat, toen hij 
een half jaar geleden aantrad als voorzitter, niet had kunnen bedenken dat deze kosten zo’n enorme vlucht 
zouden nemen. Er was al enigszins voorzien dat de kosten zouden stijgen maar niet zo met deze getallen. In de 
vorige ALV was al aangegeven dat het bestuur onderzoek zou doen naar de mogelijkheden tot verduurzaming 
maar de druk hierop nam flink toe. Het onderzoek naar de mogelijkheden is afgerond. Er zijn meerdere offertes 
binnengekomen waardoor we een goede inschatting kunnen maken van de te maken kosten wanneer er wordt 
besloten om te gaan investeren in de verduurzaming van het pand. Hiervan is een verslag rondgestuurd welke 
we vanavond zullen bespreken. 
 
Naast het onderzoek zijn er ook al energiebesparende maatregelen genomen. Zo is de kachel lager gezet, 
wordt een ieder verzocht thuis te douchen en wordt er geëxperimenteerd met het uitzetten van een 
verlichtingslijn in de zaal. Ook had Rob S. het voorstel gedaan om de vrijdagochtend dicht te gaan maar in goed 
overleg in het bestuur is hier niet voor gekozen wat, waar nu blijkt, ook niet nodig te zijn geweest. 
 
Inmiddels is er, voorafgaand aan deze van de ALV, al subsidie aangevraagd. De provincie heeft een 
subsidiepot van € 2.000.000,-. De aanvraag hiervoor kon begin januari gedaan worden maar ‘op is op’. De 
subsidie zou neerkomen op 50% van de investering wanneer er wordt gekozen voor twee verduurzamingen. 
Mocht de ALV besluiten niet te willen verduurzamen of voor één verduurzaming te kiezen, kunnen we de 
subsidieaanvraag intrekken. 
 
Wanneer er wel wordt gekozen om deze subsidieaanvraag door te laten gaan en deze wordt afgewezen 
bestaat er nog een andere subsidie voor de verduurzaming van het pand, genaamd BOSA. Deze zou 30% van 
de investering vergoeden. 
 
Hierop wordt de vraag gesteld of beide subsidies parallel aan elkaar zijn aangevraagd maar dit is niet gedaan. 
Het is namelijk niet mogelijk om, voor dezelfde investering, twee aanvragen te doen.  
 

3. Ingekomen stukken/vragen 
Rob S. leest de ingekomen stukken en vragen voor en beantwoord deze direct waardoor dit agendapunt is 
samengevoegd met het agendapunt ‘beantwoording ingekomen vragen’. 
 
❖ Rob Vollmer 

Rob V. geeft in de mail aan dat hij achter het bestuur staat en elke keuze steunt. 
❖ Hans Fasten 

Han geeft in de mail aan dat de Vrienden Van Disnierats graag willen bijdragen aan deze investeringen. 
Han geeft aan te kiezen voor ledverlichting en zonnepanelen voor eigen gebruik. 

❖ Jan Nierkens en Amy Wout-Cheng 
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Jan en Amy geven ook aan om voor ledverlichting en zonnepanelen voor eigen gebruik te kiezen. Tevens 
geven zij aan voor het resterende bedrag een lening af te sluiten bij de bank zodat er voldoende geld in 
kas blijft. 

❖ Hans Eeken 
o Heeft een vraag over de subsidieaanvraag maar deze is inmiddels al toegelicht. Het is voor het 

bestuur op dit moment onbekend hoe groot de kans is dat we de subsidie krijgen toegewezen. 
o Wanneer zouden de zonnepanelen geplaatst kunnen worden? De levertijd is ongeveer 2 maanden. 

Voor die tijd moeten er nog wel wat werkzaamheden aan het dak worden verricht. Hierop vraagt 
Martin of we dit zelf gaan doen waarop Rob dit bevestigt. Frits vraagt of er rekening is gehouden 
met de eventuele weerkaatsing van de panelen richting de buren. Hier is niet over nagedacht maar 
dit lijkt geen issue te zijn maar zal het bestuur wel meenemen als vraag naar de leverancier. 

o Is het dak geschikt voor de hoeveelheid zonnepanelen? Rob bevestigt dat hiernaar is gekeken en 
dat dit geen probleem zal opleveren. Bob B. stelt de vraag of er een verzekering wordt afgesloten 
voor de panelen voor eventuele schade of diefstal? Het bestuur zal navraag doen bij de 
verzekeringsmaatschappij of dit binnen de dekking van de opstalverzekering valt. 

❖ Marin van Drunen 
Geeft in de mail aan zeker te verduurzamen voor eigen gebruik. Geen warmtepomp gezien de kosten en 
de onzekerheid van de opbrengst. Martin geeft aan voorstander te zijn van een lening in plaats van geld 
‘lenen’ bij de eigen leden vanwege de kosten bij een notaris. Theo R. merkt hierbij op dat een notaris niet 
nodig is. 

❖ Johan Worrel en Bart Olofsen 
Zij hebben via de mail laten weten dat zij eventueel nog kunnen kijken of zij deze middelen goedkoper aan 
zouden kunnen bieden. Dit is een heel mooi aanbod maar gezien de vorderingen met andere leveranciers 
willen we hier vaart mee maken. Maar bij een volgende investering zullen zij zeker benaderd worden. 

 
Verder waren er via de mail geen vragen meer binnengekomen 
 

4. Ruimte eventuele aanvullende vragen 
❖ René vraagt wat de levertijd van ledverlichting is. Deze is ook op korte termijn te realiseren. 
❖ Frank vraagt hoeveel we zelf kunnen bijdragen. Rob S. geeft aan circa € 10.000,- inclusief de bijdrage van 

de Vrienden Van Disnierats. 
❖ Theo R. licht zijn ervaringen toe bij de uitgifte van obligaties bij de tennisvereniging Juliana en de stichting 

Startschip. Hierbij kan er een contract worden opgesteld met het clublid en de vereniging. Hiervoor is het 
niet noodzakelijk om naar de notaris te gaan. Er zal ook een rentepercentage worden afgesproken. Deze 
kan het lid dan eventueel weer als schenking aan de vereniging doneren welke dan weer aftrekbaar is.  

❖ Frits vraagt wat het advies van het bestuur is. Het bestuur adviseert om te investeren in ledverlichting en 
zonnepanelen voor eigen gebruik. Gezien de reacties lijkt iedereen het daarmee eens te zijn. Pim licht nog 
even toe waarom er getwijfeld is over een stuk overcapaciteit van de zonnepanelen. Er is namelijk 
gekeken of het, in de toekomst, mogelijk is de kantine op een andere manier te verwarmen met  
bijvoorbeeld infraroodpanelen. Maar dit lijkt, voor nu, geen geschikte wijze te zijn om de kantine te 
verwarmen. Edwin vult hierop aan dat hij deze thuis heeft hangen en juist uitermate tevreden is. De 
ervaringen zijn wat dat betreft wisselend. 

❖ Peter vraagt of het niet zinvol is om de flink verouderde vriezer welke voor slechts de helft gevuld is te 
vervangen? Dit is zeker een mogelijkheid hoewel er ook wordt opgemerkt dat de aanschaf ook een flinke 
investering is en deze investering zichzelf niet heel snel terug zal verdienen. Maar hier zal ook naar 
gekeken worden. 

❖ Rob B. vraagt of er ook is gekeken naar het huren van zonnepanelen. De vergadering reageert hierop dat 
dit sterk wordt afgeraden en veel te duur is. Zou het een optie zijn om de zaal beter te isoleren. Pim legt uit 
dat dit onderzocht is door het bouwbedrijf welke het pand heeft gebouwd. Op dit moment zit er 4 cm 
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isolatie tussen de wanden en het dak. In de huidige bouw wordt 8 tot 10 cm isolatie aangebracht. De 
aannemer geeft aan dat het rendement niet opweegt tegen de investering die dit met zich meebrengt. 

❖ Peter vraagt of het niet beter is om de zonnepanelen zelf te monteren om kosten te besparen? De 
vergadering reageert hier niet positief op vanwege de risico’s met de installatie van de panelen maar ook 
wanneer er aanspraak gemaakt moet worden op de garantie. 

❖ Er komt nog een vraag of is nagegaan of het wel mogelijk is dat we de opgewekte energie daadwerkelijk 
kunnen terug leveren? Volgens de leverancier is dit mogelijk. Marco licht nog wel toe dat er ook momenten 
zijn dat de beheerder van het netwerk soms het terug leveren niet mogelijk maakt omdat het netwerk 
overbelast dreigt te raken. Dat kan mogelijk gebeuren en hebben wij helaas geen invloed op. 

❖ Patrick vraagt of de panelen in serie worden geschakeld? Wanneer dit namelijk het geval is en een paneel 
heeft schaduw, zal niet alleen dit paneel stoppen met energie opwekken maar ook de panelen die erachter 
zitten. Pim legt uit dat alle panelen een eigen omvormer krijgen waarmee dit probleem is opgelost. Dit is 
wel een duurdere optie welke zich op termijn wel zal terugverdienen. 

❖ Jan vraagt of het mogelijk is om extra te betalen zodat alle lichtlijnen weer aan kunnen staan? Rob S. legt 
uit dat dit een experiment van hem is geweest om te bekijken of dit inderdaad energie zou besparen. Maar 
doordat meerdere leden hier last van hebben zullen alle 3 de lichtlijnen weer aangezet worden en is een 
bijbetaling niet nodig. 

❖ Theo B. vraagt of er een ‘zwaardere’ meterkast nodig is? Dit is niet het geval maar er zijn wel 
aanpassingen noodzakelijk. Deze zitten al in de offertes. 

❖ Marco komt nog even terug als aanvulling op de vraag die Frank eerder stelde over het bedrag dat we zelf 
kunnen bijdragen. Marco geeft aan dat dit ook iets is waar de leden naar gevraagd zal worden. 
Afgesproken met de ALV is dat er € 12.500,- aan algemene reserve aanwezig moet zijn. Daarnaast zijn er 
nog reserveringen voor onder andere de tafeltennistafels. We kunnen wat gebruiken van de algemene 
reserve als de ALV daarvoor kiest. Maar hoeveel reserve je als vereniging is kas wilt hebben is voor elk 
individu anders. Vandaar dat deze vraag ook gesteld wordt aan de leden. 

❖ René vraagt of er al een vast contract voor de energie is afgesloten of dat we dit anders gaan doen? Dit is 
nog niet het geval. Zoals aangegeven in het verslag naar het onderzoek naar de verduurzaming zal het 
bestuur monitoren (of laten monitoren) wanneer er weer vaste contracten kunnen worden afgesloten. Of 
we dit ook daadwerkelijk zullen gaan doen zal ook afhankelijk zijn van de prijs en de voorwaarden maar we 
blijven deze ontwikkeling volgen. 

❖ Bob B. geeft aan dat hij geen financieel deskundige is waardoor het lastig is een oordeel te vormen. Is het 
niet raadzaam om hiervoor expertise in te huren? Het bestuur geeft aan dat ze deze expertise op dit 
moment niet nodig vindt. 

 
Na het beantwoorden van de gestelde vragen gaat Rob S. over tot het uitreiken van de stemformulier. 
 
Frank is bereid gevonden om de stembiljetten te tellen en aan Rob te overhandigen. De uitslag is als volgt: 
 

Investering Ja Nee 

Ledverlichting 16 0 

Zonnepanelen eigen gebruik 15 1 

20% gebruiken algemene reserve 16 0 

Eventuele leden die obligatie zouden willen afnemen 5 11 

 
Hierbij heeft ledenvergadering zich duidelijk uitgesproken om door te gaan met de investeringen waarbij op het 
stemformulier is aangegeven dat de investering ook door mag gaan wanneer er geen subsidie zal worden 
verleend. 
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Rob S. maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat het erg goed gaat met de vereniging. We staan 
er, ondanks de enorme kosten voor energie, financieel nog steeds goed voor. Ook groeit de vereniging weer 
flink met inmiddels weer 20 nieuwe leden! Dit is mede het resultaat van de georganiseerde open dag. 
 
Rob heeft, trots als hij is op dit resultaat, een sponsorbord verkocht. Bij de aanschaf van een fiets heeft hij dit 
voor elkaar gekregen waarbij hij de aanwezige leden uitnodigt om zelf ook in hun eigen omgeving maar ook bij 
een (grotere) aanschaf eens te kijken wat mogelijkheden zijn voor de verkoop van een bordje. De kosten 
hiervoor zijn € 250,- per jaar met een minimale duur van 3 jaar. Daarbij doet Rob ook de uitnodiging aan de 
aanwezige om zitting te nemen in de sponsorcommissie aangezien deze al enige tijd vacant is. Marco vult nog 
aan dat het in ieder geval al helpt wanneer mensen hun online aankopen via Sponsorkliks doen. Dit levert de 
vereniging een extraatje op welke flink kan oplopen en het is slechts één klik extra. 

 
5. Rondvraag          

❖ Frits vraagt of wij net zoals de Vrienden Van Disnierats een ‘dure’ bank hebben. Theo R. geeft aan dat hij 

hier onderzoek naar heeft gedaan en dat alle banken nagenoeg dezelfde tarieven hanteren. Ook wij 

betalen voor het gebruik van de bank. Pim geeft wel aan dat er gekeken wordt om de bankrekening van de 

Vrienden Van Disnierats onder te brengen bij onze eigen bankrekening zodat zij deze kosten niet meer 

hebben. 

❖ Frank stelt nog een vraag wat nu de timing wordt. Gaan we wachten tot de subsidie is toegekend? Of, als 

deze niet wordt toegekend, wachten of de nieuwe subsidieaanvraag BOSA? Er zal namelijk een moment 

komen dat, wanneer er nu opdracht wordt gegeven, de leverancier betaald moet worden. Dit zal je dan voor 

moeten financieren in de hoop dat je één van de subsidies krijgt toegewezen. Hele terechte vraag waar het 

bestuur over in gesprek gaat met de leverancier. De ledverlichting lijkt geen probleem aangezien we deze 

uit eigen middelen kunnen betalen maar voor de zonnepanelen ligt dit anders. 

❖ Martin vraagt of we vanwege deze investeringen de prijzen gaan verhogen? Rob S. geeft aan dat dit los 

van elkaar staat maar dat er wel wordt gekeken naar onder andere de barprijzen. De inkoop stijgt ook 

significant dus mogelijk dat we de barprijzen ook gaan verhogen. Dit staat dan los van de investeringen 

maar heeft te maken met de gestegen inkoopprijzen. 

❖ Peter vraagt of het bestuur al heeft gekeken naar loodaccu’s. Daar is wel naar gekeken maar gezien de 

kosten en het plaatsen van de accu’s (moet buiten een hok gebouwd worden) wordt hier nog niet voor 

gekozen. Er is al wel rekening gehouden met de offerteaanvraag dat de zonnepanelen geschikt zijn voor 

het leveren aan een accu. 

❖ Rob B. vraagt of er ook gekeken is naar de mogelijkheden voor een windturbine? Daar hebben we niet naar 

gekeken. 

Nadat de laatste vraag gesteld is, nodig Rob S. de aanwezigen uit voor een drankje  en sluit daarmee om 21:29 uur de 

vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng en aanwezigheid. 

 


