
 

 
Onderwerp: algemene ledenvergadering dinsdag 21 juni 2022 om 19.30 uur  in De Burght in 
Vollenhove 
 
Notulen 
 
1. Opening  
 
2. Vaststellen agenda algemene ledenvergadering 21 juni 2022 

De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststellen notulen ALV 18 maart 2022 
De notulen worden vastgesteld. 

 
4. Stemcommissie benoemen 

Peter Nijhuis wordt benoemd als lid van de stemcommissie. 
 

5. Benoemen nieuwe bestuursleden 
De termijn van voorzitter Henk Bijker loopt af per 1 september 2022. Hij heeft besloten zijn termijn 
niet te verlengen. Het bestuur draagt Jos de Laat voor als nieuwe voorzitter. 
 
De leden stemmen unaniem in met de benoeming van Jos. Henk wordt vervolgens bedankt voor 
zijn inzet de afgelopen jaren. Daarna draag Henk het stokje over aan Jos, die de vergadering verder 
voorzit. 

 
6. Meerjarenbeleidsplan 

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het opzetten van een Meerjarenbeleidsplan voor de TSV. 
Het plan is vooraf toegestuurd aan de leden. Jos vraagt of er nog opmerkingen zijn.  
 
Melcher van Eerde vraagt wat bedoeld wordt met het versterken van de relatie tussen de SSV en 
de TSV? Jos meldt dat de relatie in het verleden wel eens wat verstoord is geweest. Op dit moment 
is het goed en we blijven ons er voor inzetten om goede contacten te houden. 

 
7. Jaarplan 2022-2023 

De doelstellingen voor 2022-2023 uit het Meerjarenbeleidsplan vormen de basis voor het jaarplan 
2022-2023. Jos merkt nog op dat het punt van trainers onze aandacht zeker nodig heeft komend 
seizoen. Op dit moment is de bezetting voldoende, maar voor de toekomst zijn we op zoek naar 
nieuwe trainers. Jos roept de leden en ouders op om ook hun steentje bij te dragen. 

 
8. Contributie 

De huidige opzet van de contributie is praktisch lastig uit te voeren (hoogte gekoppeld aan het 
aantal gezinsleden dat lid is). In 2016 is al besloten hier wat aan te doen. Door allerlei 
bestuurswisselingen is dit echter lang blijven liggen. De afgelopen periode heeft het bestuur een 
nieuwe opzet gemaakt. Het voorstel is om voor volwassenen (vanaf 18 jaar) de contributie 75 euro 
te maken. Voor de jeugd (tot 18 jaar) wordt dit bedrag vastgesteld op 50 euro. De peildatum voor 
de leeftijd is 1 september (gelijk aan de peildatum van de SBN). 

 
De leden stemmen unaniem in met het voorstel voor de contributie. 
 



 

9. Vaststellen begroting 2022-2023 
Daphne Hellendoorn ligt de begroting tijdens de vergadering kort toe. 
 
Henk Lok vraagt wat de stand van zaken is met betrekking tot uitbreiding van de baan. Jos vertelt 
dat er veel gesproken is met de tennis en de gemeente. Zoals het nu lijkt stelt de gemeente 40.000 
euro beschikbaar voor het verplaatsen van de pannakooi en het omheinen van het terrein. Er zijn 
nog een paar kleine openstaande punten die besproken moeten worden. Jos hoopt dat dit voor de 
zomervakantie is afgerond. 
 
Hetty Pot vraagt of er nog faciliteiten zoals een toilet komen als de baan wordt uitgebreid. Jos 
meldt dat dit vooralsnog niet het plan is, maar dat er over de uitbreiding van de baan nog verder 
moet worden nagedacht. Momenteel mogen we gebruik maken van de toiletten bij de tennis. Dit 
is ook vastgelegd in het contract dat wij met hen hebben. 
 
Jochem Schutten merkt op dat het wellicht verstandig is om vooraf aan de ALV voor te leggen of zij 
akkoord zijn met een offerte voor uitbreiding van de baan. Dit vanwege het feit dat Jos directeur is 
bij Hellinga, het bedrijf bij wie de TSV in een eerder stadium al een offerte heeft aangevraagd voor 
uitbreiding van de baan. Op deze manier loop je als bestuur geen risico. Jos legt uit dat er op dit 
moment nog geen sprake is van belangenverstrengeling. De werkzaamheden die Hellinga 
eventueel gaat uitvoeren m.b.t. het plaatsen van een hek en de pannakooi zijn in opdracht van de 
gemeente. Dit gaat buiten de TSV om. Straks bij het inrichten van de baan speelt dit wel een rol. 
Het bestuur neemt de opmerking van Jochem mee. 
 
Henk Lok vraagt of er vanuit de gemeente nog problemen verwacht worden in verband met die 
40.000 euro. Volgens Jos is dit geen probleem. De gemeente mag tot 50.000 de opdracht gunnen 
zonder aanbesteding. 
 
Als vervolg vraagt Henk Lok zich af hoe de voetbal tegen de plannen aankijkt. Jos vertelt dat er 
gesproken is met zowel de voetbal als de belangenvereniging. Zij zijn beiden akkoord met de 
verplaatsing van de pannakooi. 
 
Karen Willemsma benadrukt nogmaals het belang van voldoende trainers. Afgelopen donderdag 
heeft zij overleg gehad met de trainers en voor komend seizoen is alles rond, maar hier en daar 
wel een beetje aan elkaar geknoopt. We zijn dus nog op zoek naar nieuwe trainers. Als je iemand 
kent die dit zou willen, geef het door. Op maandag werken we voor de volwassengroep naast de 
vaste trainer Mark met een assistent waarbij trainers rouleren. Voor komend seizoen vallen een 
paar mensen af, dus het zou mooi zijn als iemand hierbij wil aansluiten. Peter Nijhuis benadrukt 
dat het ideaal is om in deze groep te beginnen als trainer. Mark maakt de training, je hoeft alleen 
maar mee te draaien en enthousiaste mensen te begeleiden. 
 
Henk Lok vraagt wat voor soort trainer er nodig is. Karen meldt dat er weinig wedstrijdlopers zijn 
dus een wedstrijdtrainer is niet echt nodig. Grootste vraag zit bij de jeugd en de volwassenen op 
maandag. 

 
10. Rondvraag 

 
Jochem vraagt of er al is rondgekeken in het kader van de uitbreiding van de baan en de kosten. 
Jos vertelt dat hij destijds wel heeft gekeken bij Oosterzee, maar verder nog niet. 
 



 

John den Boer is benieuwd of we ook meer leden verwachten als we de baan uitbreiden? Dat 
verwachten we wel en daarom is het ook noodzaak om meer trainers te krijgen. 
 
Jochem Schutten vraagt of de data voor de onderhoudsdagen al bekend zijn? Daphne zegt toe dat 
de TC hier naar zal kijken en deze zo snel mogelijk zal delen met de leden. 
 
 


