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Notulen Jaarvergadering van TC Berkenwoude ‘Op Dreef’ 
Locatie: Teamsvergadering - aanvang 20.00 – maandag 8 maart 2021 Verzend datum:  21 februari 2022 

Onderwerp: Jaarvergadering – Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2021 Meeting  ALV 8 maart 2021 

 Notulist: MV 

 

Aanwezig:  

Agnes Koert – AK 
Menno Veenstra- MV 

Alexander Visser – AV 

Jolanda Trouwborst – JT 
Henk van Embden – HvE  

Linda Akse - LA 

+ 12 leden (inclusief Jan Moerman die 
zijn microfoon maar niet aankreeg) 

 
 

 

 
Afwezig met bericht: 

    

Distributielijst: 

Alle senior leden TC Berkenwoude    

 
Besluiten ALV 2021 

 Omschrijving Datum 

B1 Goedkeuring notulen Algemene jaarvergadering van 9 maart 2020 08-03-2021 

B2 Goedkeuring balans per 31 december 2020 en de Staat van baten en lasten over 2020 08-03-2021 

B3 Goedkeuring begroting 2021 08-03-2021 

B4 Dechargeverlening bestuur voor het over het 2020 gevoerde beleid 08-03-2021 

B5 Benoeming kascommissie (Jan Moerman en Ruben van der Wouden) 08-03-2021 

  08-03-2021 

B6 Contributievoorstel 2021 aangenomen. Contributie Sr € 135 (2020: € 135), maximaal gezinslidmaatschap € 340 (2020: € 340). Tarief 
voor junioren t/m 6 jaar (€ gratis), Junioren 7-17 jaar (€ 60) en het studententarief (€ 60) is ongewijzigd  

08-03-2021 

B7 Voorjaarsonderhoud in 2021 wordt weer uitbesteed (extra kosten € 2000) 08-03-2021 

B8 Vergadering akkoord met aanschaf zonnepanelen 08-03-2021 

 
 

 



 

 

Notulen TCOD-ALV-8maart2021-v1  pagina 2 van 4 
 

 
 

Besproken agendapunten  
 

1. Opening:  
De voorzitter vraagt of iedereen met de agenda kan instemmen. Dat is het geval. 

 

2. Mededelingen 
 

• Coöperatie Tennis Krimpenerwaard is met 10 leden (w.o. TC Berkenwoude) een feit. Onze tennisclub maakt met 3 banen aanspraak op ongeveer € 2600 

op jaarbasis. Zodra we een toplaagrenovatie uitvoeren kunnen wij aanspraak maken op dat bedrag x het aantal jaren dat is gespaard. 

• Door Covid-19 nog steeds onzekerheid over opening op 1 april en aanvang competitie. Clubhuis blijft vooralsnog gesloten en competitie start in mei. Wel 
mag er vanaf 15 maart 2021 weer gedubbeld worden. 

 

3. Notulen ALV 9 maart 2020 
De opgemaakte notulen van de op 9 maart 2020 gehouden algemene vergadering worden goedgekeurd.  

 
4. Financieel verslag 2020 

4.1 Rekening en verantwoording (balans per 31-12-2020 en staat van baten en lasten 2020) wordt door AV uitgebreid toegelicht. Aan de orde komen o.a. de 
volgende punten: 

o Subsidie/TOGS wordt aangevraagd in juni 2020 over de periode 16 maart t/m 15 juni 2020; Bestuur meent o.b.v. een snelle berekening daar 

recht op te hebben omdat een aantal toernooien en activiteiten waarschijnlijk geen doorgang kunnen vinden. Het te verwachten omzetverlies zal 
derhalve minimaal € 4.000,- bedragen. Tevens hebben wij in deze periode naar verwachting minimaal € 4.000 aan vaste lasten. Een aanvraag 

van TOGS zal derhalve € 4.000 opbrengen.  
o Er wordt door de penningmeester een toelichting gegeven op een aantal kostenspecificaties (w.o. overige algemene kosten en energiekosten) en 

omzetrekeningen (baromzet). 

4.2 Rapportage kascommissie. Alles op orde. De kascommissie bestaande uit Jaap van der Wouden en Jan Moerman wordt bedankt voor haar inspanningen. 
4.3 De begroting 2021 wordt toegelicht. Het tekort (€ 1.500) ontstaat door iets hogere lasten a.g.v. het uitbesteden van het onderhoud aan de tennisbanen. 

Met meer leden zouden we dit tekort eenvoudig kunnen wegpoetsen. Ondanks dit tekort is toch besloten het voorjaaronderhoud weer te laten uitvoeren 
door een derde partij (Nico).  

4.4 Voorstel voor goedkeuring: 
4.4.1 Balans per 31 december 2020 en staat van baten en lasten 2020; 

4.4.2 Begroting 2021 

De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur opgemaakte Rekening en verantwoording over het jaar 2020 en de begroting voor 2021. Beiden 
punten worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 

4.5 Décharge bestuur voor het in 2020 gevoerde beleid. 
De vergadering verleent het bestuur décharge voor het over 2020 gevoerde beleid. 
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4.6 Verkiezing nieuwe kascommissie. Benoemd worden Jan Moerman (voor het tweede jaar) en Ruben van der Wouden. Beiden zullen volgend jaar de 
boeken van 2021 controleren. 

 
5. Bestuursverkiezing 

Reglementair is bepaald dat jaarlijks twee bestuursleden dienen af te treden volgens een daartoe opgesteld rooster. In 2021 zijn aftredend Linda Akse en 
Alexander Visser. Alexander en Linda stellen zich herkiesbaar. 
 

6. Contributievoorstel 2021 

Juniorleden (t/m 6 jaar)   €   00,00  (2020: €   00,00)  
Juniorleden (7 t/m 17 jaar)  €   60,00  (2020: €   60,00)    
Seniorleden (vanaf 18 jaar)  € 135,00 (2020: € 135,00) 

Maximaal gezinslidmaatschap  € 340,00 (2020: € 340,00) 
Studententarief = contributie gelijk aan juniorlidmaatschap (7 t/m 17 jaar) 

 

• Het studententarief geldt voor voltijdstudenten van 18 t/m 30 jaar die bewijs kunnen overleggen van een voltijdsstudie. 

• In de contributienota wordt tevens opgenomen de nog openstaande barrekening per 31 december. 
 

Leden en sponsoren die door de Coronacrisis betalingsproblemen hebben en/of krijgen, kunnen zich bij het bestuur melden voor een 

betalingsregeling/korting. 
 

De vergadering gaat akkoord met het bovenstaande contributievoorstel.  
 

7. Commissies 

• Sponsorcommissie (HvE): Henk wordt gecomplimenteerd met het mooie bedrag dat hij heeft binnen geharkt; Verder opzeggingen door v/d Velde 

Schilderwerken, Florina Camijn, Optie 1. Deze laatste is wellicht toch nog over de streep gehaald met het ‘kerstgeschenk - brood van Kaatje’. 
• Barzaken (FO): zelf in de Coronatijd is er weer een mooie marge op de baromzet behaald. Nieuwe drankleverancier in 2021 (Heineken), waarbij we een 

beetje kunnen meeliften op de bestellingen van de voetbal. 

• Activiteiten (JT/LA/HvE): Er wordt voorlopige niets gepland. Wel wordt er een barboekje samengesteld voor o.a. de donderdagen. 

• Open Toernooi (AK): Agnes neemt weer het voortouw met hetzelfde team (Jorina en Nathalie).  

• Baanonderhoud (HP): Henk Peltenburg heeft wederom aangegeven om de coördinatie voor het parkonderhoud weer op zich te nemen. Nico gaat in week 

11 weer starten met de baan. A.s. zaterdag 13 maart onderhoudsklussen (schoonmaak, snoeien etc). Henk gaat navraag doen over de brug die er 
momenteel uitligt. Kan de tuinman er met de kar komen? Besloten is om sowieso werkzaamheden doorgang te laten vinden. Snoeiafval kan eventueel 

later worden opgehaald. Henk wordt bedankt voor zijn sturende rol in het Whisky-onderhoudsteam. 
 

8. Overige zaken 

• Leden verloop (JT): Een opzegging van Walter de Vries (ouderdom en gezondheid); 

• Het uitbesteden van het onderhoud bevalt goed, gaan we ook dit jaar weer doen (extra kosten begroot op € 2000); 

• Competitie (AK): voorjaarscompetitie is uitgesteld tot in ieder geval de maand mei. 
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• Do-avond competitie (HvE): Henk gaat dit ondanks zijn verhuizing naar Bergambacht toch weer organiseren en start zodra het weer kan. 
 

 

9. W.v.t.t.k 
 

Alexander kondigt aan dat binnen het bestuur de wens is uitgesproken om te investeren in zonnepanelen. Er is ruim voldoende cash en een spaarrekening 
levert niets op. De jaarlijkse besparing op de stroomkosten is ongeveer € 1.200,-. De totale investering inclusief BTW bedraagt € 6.000. Na een BTW 

teruggave ligt terugverdientijd tussen de 4-5 jaar (gebaseerd op stroomtarief van € 0,22/kWh). Vergadering akkoord. Patrick suggereert nog naar 

zelfstroom te kijken waar je panelen kan huren. (Nawoord: Alexander heeft dat inmiddels gedaan en constateert dat je dan verplicht bent stroom af te 
nemen van Zelfstroom. Dat vindt het bestuur niet wenselijk). 

 
10. Rondvraag 

• Leo Wesporp heeft drie vragen: a. Zou het bestuur willen uitzoeken of het mogelijk is om op het terras verlichting te krijgen; b Leo mist een gezellige 

lamp boven de stamtafel; c. Mag Leo een kannetje chloor aanschaffen voor de tennisbaan; d. Kan er buiten niet een knop komen waarbij de verlichting  

kan worden uitgeschakeld (voor 23:00 uur)? 
➔ Fred onderzoekt met Menno mogelijkheid voor betere terrasverlichting; 

➔ Jolanda en Agnes gaan op zoek naar een mooie lamp; 
➔ Leo kan een bon bij de penningmeester indienen voor chloor; 

➔ Fred onderzoekt met Menno de mogelijkheid van een schakelkast buiten. 

• Dirk vd Wouden merkt op dat Koos altijd beschikbaar is en blijft voor speciale klussen. 

• Fred vraagt of a) er leden hebben opgezegd i.v.m. Corona-crisis en b. wil toch nog verder uitzoeken wat de mogelijkheid is voor beter licht op baan 1 en 
verbaast zich over de hoge kosten van LED. 

➔ Antwoord a) bestuur: Neen 

➔ Antwoord b) VDL lichtmasten zoekt uit of er een lamp met witter licht in de huidige armatuur geplaatst kan worden. Led verlichting is duur en 
bespaart niet zoveel op stroomrekening die toch al laag is en naar nul gaat na aanschaf zonnepanelen.  

➔ Fred zoekt uit met Menno: a. terrasverlichting; b. aan-uit schakelaar lichtmasten; c. mogelijkheid en kosten LED verlichting. 
 

Agnes sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 
 

Berkenwoude, 7 maart 2022 
 

Agnes Koert (voorzitter)  Menno Veenstra (secretaris)  Alexander Visser (penningmeester)   
 

 

 
 

Jolanda Trouwborst   Henk van Emden   Linda Akse 


