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Notulen Jaarvergadering van TC Berkenwoude ‘Op Dreef’ 
Locatie: Clubhuis - aanvang 20.00 – maandag 7 maart 2022 Verzend datum:  14 februari 2023 

Onderwerp: notulen Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2022 Meeting  Notulen voorleggen op  

ALV van 6 maart 2023 

 Notulist: MV 

 

Aanwezig:  

Agnes Koert – AK 
Menno Veenstra- MV 

Alexander Visser – AV 

Jolanda Trouwborst – JT 
Henk van Embden – HvE  

Nathalie Griffioen - NG 

13 senior leden 
 

 

 
Afwezig met bericht: 

Dees, J.W. – Does, E. van der – 
Overduin F. – Hoek, S. van der - 

Ronde, S. de – Haeften O. van –  
Haeften J. van 

  

Distributielijst: 

Alle senior leden TC Berkenwoude    

 

Besluiten ALV 2021 

 Omschrijving Datum 

B1 Goedkeuring notulen Algemene jaarvergadering van 8 maart 2021 07-03-2022 

B2 Goedkeuring balans per 31 december 2021 en de Staat van baten en lasten over 2021 07-03-2022 

B3 Goedkeuring begroting 2022 07-03-2022 

B4 Dechargeverlening bestuur voor het over het 2021 gevoerde beleid 07-03-2022 

B5 Benoeming kascommissie (Ruben van der Wouden en Sico de Jong) 07-03-2022 

  07-03-2022 

B6 Contributievoorstel 2022 aangenomen. Contributie Sr € 135 (2021: € 135), maximaal gezinslidmaatschap € 340 (2021: € 340). Tarief 

voor junioren t/m 6 jaar (€ gratis), Junioren 7-17 jaar (€ 60) en het studententarief (€ 60). Alle tarieven ongewijzigd  

07-03-2022 

B7 Tussen 15 juni en 15 augustus kunnen (tijdelijke) inwoners van het dorp op alle dagen tennissen (en meedoen op do avond) voor een 
zomertarief van € 50,- 

07-03-2022 

B8 Voorjaarsonderhoud in 2022 wordt weer uitbesteed (extra kosten € 2000) 07-03-2022 
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Besproken agendapunten  
 

1. Opening:  
De voorzitter heet iedereen welkom voor weer een ALV in het clubhuis na de laatste online vergadering i.v.m. Corona*. De voorzitter constateert 

vervolgens dat iedereen met de agenda kan instemmen. 
 
*) Als dat maar goed gaat. Maar dat ging het niet. 

 
2. Mededelingen 

- 
 

3. Notulen ALV 8 maart 2021 
De opgemaakte notulen van de op 8 maart 2021 gehouden algemene vergadering worden goedgekeurd.  

 

4. Financieel verslag 2021 
4.1 Rekening en verantwoording (balans per 31-12-2021 en staat van baten en lasten 2021) wordt door AV uitgebreid toegelicht. Er wordt opgemerkt dat het 

totaal van de balansposten niet gelijk is aan het balanstotaal. Abusievelijk blijken er een aantal regels in Excel ‘verborgen’ te zijn in de materiele vaste 
activa. De regels zijn er dus wel en rekenen gewoon door, maar je ziet ze niet als je de cijfers afdrukt. Er hoeft geen aanpassing te worden gemaakt door 

de vergadering. Verder licht de penningmeester een aantal kostenspecificaties toe waaronder ‘overige materialen onder B3, toernooikosten en 

energiekosten/opbrengst zonnepanelen onder B4. Tenslotte wordt melding gemaakt van wederom een goede marge op de baromzet, mooie sponsoring 
bijdragen aan de club en het goede verloop van het daarmee samenhangende open toernooi. 

 
De vergadering uit zijn lof voor de penningmeester, Henk van Emden (Sponsor inkomsten) en Fred Overduin (Baromzet). 

 

4.2 Rapportage kascommissie: alles op orde en de koffie bij Alexander was lekker. De kascommissie bestaande uit Jan Moerman (die er overigens niet bij is 
vanwege Corona) en Ruben van der Wouden wordt bedankt voor haar inspanningen. 

 
4.3 De begroting 2022 wordt toegelicht. Het tekort (€ 1.500) voor het komende jaar is een gevolg van het wederom 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 2021 en staat van baten en lasten 2021; 

4.4.2 Begroting 2022 
De vergadering gaat akkoord met de door het bestuur opgemaakte Rekening en verantwoording over het jaar 2021 en de begroting voor 2022. Beiden 

punten worden door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. 
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4.5 Décharge bestuur voor het in 2021 gevoerde beleid. De vergadering verleent het bestuur décharge voor het over 2021 gevoerde beleid. 

 
4.6 Verkiezing nieuwe kascommissie. Benoemd worden Ruben van der Wouden (voor het tweede jaar) en Sico de Jong. Beiden zullen volgend jaar de boeken 

van 2022 controleren. 
 

5. Bestuursverkiezing 
 
Op 27 oktober 2021 is Linda Akse afgetreden als bestuurslid. Nathalie Griffioen zit sinds 25 januari 2022 als kandidaat bestuurslid de 
bestuursvergaderingen bij. De algemene vergadering benoemt haar vandaag formeel als bestuurslid. Jolanda Trouwborst heeft aangegeven het komend 
seizoen af te maken, maar m.i.v. volgend seizoen als bestuurslid af te treden. Nathalie zal de ledenadministratie voor haar rekening nemen en (een deel 
van) de te organiseren activiteiten. 
 
Reglementair is bepaald dat jaarlijks twee bestuursleden dienen af te treden volgens een daartoe opgesteld rooster. In 2022 zijn aftredend Menno 
Veenstra en Agnes Koert. Beiden stellen zich weer herkiesbaar. De algemene vergadering stemt hier mee in. 
 

6. Contributievoorstel 2022 

Juniorleden (t/m 6 jaar)   €   00,00  (2021: €   00,00)  
Juniorleden (7 t/m 17 jaar)  €   60,00  (2021: €   60,00)    
Seniorleden (vanaf 18 jaar)  € 135,00 (2021: € 135,00) 
Maximaal gezinslidmaatschap  € 340,00 (2021: € 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 indien daar om wordt gevraagd. 

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

Het bestuur stelt voor: 

• de contributie in 2022 niet te verhogen; 

• om juniorleden t/m 6 jaar geen contributie te laten betalen (idem in voorgaande 8 jaar). 

• om het mogelijk te maken dat (tijdelijke) inwoners uit de omgeving tussen 15 juni en 15 augustus kunnen tennissen voor € 50,-. Zij kunnen ook op do 
avond meedoen met de do-avondcompetitie). 

 
De algemene vergadering gaat akkoord met het bovenstaande contributievoorstel.  

 

7. Commissies 

• Sponsorcommissie (HvE): opzeggingen door Polymaat, Pensions for all, v/d Velde Schilderwerken, Florina Camijn. Nieuw zijn Bakkerij Blanken en 
Annemieke de Willigen. 

• Barzaken (FO): Fred is er niet. De vergadering roept op geen karton wijn meer te schenken. 
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• Park commissie (Henk Peltenburg): 

o Nico doet weer de voorjaars- en najaarsbeurten. Kosten: najaar € 750 + € 250 gravel; voorjaar € 1250 + € 250 gravel (inclusief BTW) 

o Tevens heeft het bestuur een onderhoudscontract afgesloten voor de sproei-installatie (buitengebruikstellen/vorstvrij maken/testen pomp en weer 
afstellen voor ingebruikname). Duur overeenkomst: jaar - Kosten: € 356,95 inclusief BTW. 

o Verder zal Henk de wo-ochtendploeg activeren voor klusjes en tennis. 
o Henk heeft aangegeven om in 2022 nog door te gaan maar volgend seizoen te stoppen met de coördinatie van het onderhoud. 

• Open toernooi: AK, NG en Joriga Dogterom gaan het toernooi trekken. 

• Competitie (AK): er zijn twee vrijdagavondteams ingeschreven en een zaterdag team 

• Do-avond Competitie: HvE heeft aangegeven deze activiteit te gaan voortzetten. 

• Geplande activiteiten (JT) bij voldoende deelname: 

o Ouder-kind-toernooi (ergens in april) 

o Klaverjasavond 13 mei 2022 
o Hemelvaartsdag 26 mei 2022 – Dauwtraptoernooi 

o BAB toernooi 12 juni 2022 (beperkte inschrijving mogelijk) 
o Vrijdagavond wijn/bier toernooi (uiteraard 0.0%) op 24 juni 2022  

Jolanda zet zich dit jaar nog een keer in voor de organisatie van leuke activiteiten, maar zal daar volgend seizoen mee stoppen. Nathalie zal een deel van 
Jolanda’s activiteiten overnemen. 

 

 
8. Overige zaken 

• Klusdag op zaterdag 19 maart (snoeien, opruimen, netjes maken) o.l.v. Verduyn Hoveniers. Erik v.d. W., Henk P., Sylvia v. A. en Leo W. hebben al 

toegezegd te kunnen helpen. 

• Er is door de TC en FC Perkouw een gezamenlijk AED geplaatst tegen de muur van de voetbalkantine. Uiteraard is deze AED voor iedereen toegankelijk 
(staat dus niet achter een hek). 

• Schakelkast buiten om de verlichting voor 23:00 uur ook uit te zetten blijkt niet zo eenvoudig. De elektricien moest er nog eens goed over nadenken. 

• LED verlichting vanuit economisch optiek geen optie (investering € 13.000 minus nog wat subsidie weegt niet op tegen huidige kosten en 

stroomverbruik). Lampen baan 3 vervangen door nieuwere lampen geeft meer licht maar een minder goed lichtbeeld (meer donkerte ervaring aan 

randen van de baan. Besloten om dat niet te doen. 
 

9. W.v.t.t.k 
- 
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10. Rondvraag 
• Leo Wesporp heeft twee vragen:  

a. Zou het bestuur willen uitzoeken of het mogelijk is om op het terras verlichting te krijgen?;  

b. Leo zou graag een veteranentoernooi georganiseerd willen zien op een vr, za en zo.  
Bestuur zal kijken wat de mogelijkheden zijn. 

• Wil Mangnus is verbolgen over het feit dat het klaverjastoernooi niet in de Zwaan wordt georganiseerd. Bestuur stemt vanuit praktische redenen in met 

suggestie om de klaverjasavond in de Zwaan te organiseren. 

• Henk P. vraagt zich af waarom er zo weinig senior voetballers tennissen. Bestuur denkt dat oudere leden (50+) van de voetbal al wel lid zijn en dat een 
groot deel van de (iets) jongere garde buiten het dorp woont. 

 

 
 

Berkenwoude, 6 maart 2023 
 

 

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

 
 

 
Jolanda Trouwborst   Henk van Emden   Nathalie Griffioen 


