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Bestuur en contactpersonen  

Voorzitter  Eddo Neuteboom  voorzitter@tvschaarsbergen.nl  
tel.  
4421289  

Secretaris  Elleke van Berckel  

Jacob Marislaan 74  
6813JX ARNHEM 

e.vanberckel@tiscali.nl 

3515221  

Penningmeester  Ries van Dijk  
Spaarkast.bv@inter.nl.net 

bankrek.nr. TVS 96.27.51.413 
4424302  

Ledenadministratie  Jeannette de Vries  

Het Lage Erf 1  
6816 RK ARNHEM 

j.nachtegeller@12move.nl  

4424460  

Bestuurslid 
Faciliteiten  

Stefan van 
Hezewijk  

sj.m.vanhezewijk@chello.nl  4425277  

Bestuurslid  
Technische Zaken  

Mapp Schaake  Mpwmschaake@cs.com  4422128  

Tennispark  
 

Kemperbergerweg 671a 

www.tvschaarsbergen.nl  
4430284  

 



Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging Schaarsbergen 2009 

 
2 

 

Nieuwjaar 

In de eerste plaats wens ik iedereen een voorspoedig 2009 en ik hoop, dat we met z’n 
allen weer een sportief  tennisseizoen zullen beleven met de nodige competitie en 
gezelligheid. 

Deze editie van het clubblad ziet er anders uit dan u gewend bent. Er is nu gekozen voor 
bescheiden vormgeving om de stukken voor de jaarvergadering tegen lagere kosten te 
verspreiden. De komende edities zullen, zoals u dat gewend bent,  wel in full color 
verschijnen. 

In deze editie vindt u de agenda en de bijbehorende toelichtingen voor de vergadering op 
27 januari 2009, 20.00 uur in ons clubhuis.  

U kunt lezen hoe TVS er voor staat en wat de plannen zijn in de naaste toekomst voor 
onze vereniging. In de ledenvergadering op dinsdag 27 januari bent u van harte welkom, 
om over een en ander van gedachten te wisselen en samen keuzes te maken over de 
toekomst van TVS. 

 

  
 
Eddo Neuteboom 
Voorzitter 
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- toelichting op agendapunt 12 - 

Jaarplan 2009  

Voor 2009 worden de volgende concrete acties vastgelegd: 

- Oprichting van een jeugdcommissie 

- Oprichting van de promotiecommissie  

- Uitbouwen van samenwerking met andere verenigingen 

- Deelname aan promotieactie van de gezamenlijke tennisverenigingen 

- Begin van renovatie van de gravelbanen 

- Formaliseren van de bouwvergunning van de bestaande lichtmasten binnen het 
kader van het nieuwe Bestemmingsplan 

- Voortzetten van de verbetering van de aantrekkelijkheid van het park 

- Aantrekken van een hoofdsponsor 

- De gang van zaken van de belangrijkste processen binnen de vereniging 
inzichtelijk maken door het maken van proces beschrijvingen. 
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• Een commissie in het leven te roepen om het verenigingsleven een impuls te geven 
en het bestuur te adviseren over 
*  Continue publicitaire/ ledenwerf acties 
*  Verpachten van kantine/clubhuis 
*  Toernooikalender uitbreiden 

• Te onderzoeken of banen 5 en 6 van verlichting kunnen worden voorzien 

• Over 5 jaar opnieuw de verenigingssituatie en de mogelijkheid van nieuwe banen te 
bezien.  

 

VOORSTEL BESTUUR: 
Het bestuur van TVS heeft dit advies overgenomen. We stellen de algemene 
ledenvergadering voor er mee in te stemmen dat we ons de komende jaren vooral gaan 
richten op  

• Renovatie van machines en gereedschap 

• Verbetering en behoud van kwaliteit van de huidige gravelbanen en bijbehorende 
accessoires; 

• Verlichting van banen 5 en 6; 

• Het geven van een positieve impuls aan het verenigingsleven. (Yvette Vermin is 
inmiddels bereid gevonden daarvoor een commissie op te gaan zetten); 

• Over ca. 5 jaar willen we inzicht hebben in de toestand en mogelijkheden van de 
tennisbanen en nu al de nodige financiële reserves opbouwen voor een solide basis 
voor mogelijke toekomstige investeringen (over ca. 10 jaar) in bijvoorbeeld nieuwe 
(all weather) tennisbanen. 

• Onderzoeken of en in hoeverre vanaf 2009/2010 samenwerking met een of 
meerdere andere tennisclubs, met name wat betreft wintertennis, mogelijk is. 

Een en ander is opgenomen in het jaarplan en de begroting 2009 die in de 
ledenvergadering ter vaststelling wordt voorgelegd. 

 

- toelichting op agendapunt 11 - 

Aftreden en benoeming bestuursleden 

In de loop van 2008 heeft Matthijs Hendriks de functie van penningmeester om 
persoonlijke redenen neergelegd. De functie wordt nu vervuld door Ries van Dijk. 

 

Rooster van aftreden: 

Voorzitter    Eddo Neuteboom  2011 

Secretaris   Elleke van Berckel  2010 

Penningmeester   Ries van Dijk  2010 

Bestuurslid technische zaken  Mapp Schaake  2010 

Bestuurslid faciliteiten  Stefan van Hezewijk 2011 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

Tennis Vereniging Schaarsbergen 
 

Beste leden van TVS, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op 
dinsdag 27 januari 2009 om 20.00 uur in het Clubhuis TVS. 

Als tijdens de vergadering blijkt dat er onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn 
voor het nemen van besluiten, wordt de vergadering gesloten. Aansluitend zal een 
tweede vergadering plaatsvinden, waarvoor u hierbij eveneens bent uitgenodigd. 

 

Agenda ALV TVS d.d. dinsdag 27 januari 2009 

 

Plaats:  Clubhuis TVS 

Tijd:  20.00 – 22.00 uur 

 

1. Opening 

2. Notulen algemene ledenvergadering TVS d.d. 26 februari 2008  

3. Jaarrekening 2008      

4. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie 

5. Begroting 2009 

6. Vaststelling contributie 2009 

7. Introductiereglement (ter instemming) 

8. Horecavergunning / Bestuursreglement (ter instemming) 

 

PAUZE (21.00 – 21.10 uur) 

 

9. Evaluatie beleidsplan 2008 

10. Rapportage projectgroep renovatie banen 

11. Aftreden en benoeming bestuursleden 

12. Jaarplan 2009 

13. Rondvraag 

14. Sluiting om 22.00 uur met aansluitend borrel 

 

 

 

Namens het bestuur, 

 

Elleke van Berckel 

secretaris 
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- agendapunt 2 -  

Notulen Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging Schaarsbergen 

d.d. 26 februari 2008 

Aanwezige bestuursleden:  Eddo Neuteboom (voorzitter), Matthijs Hendriks, Henk 
Hendricks, Bart Jan Sol, Mapp Schaake, Margarethe 
Hilhorst en Elleke van Berckel (verslag) 

Aantal leden aanwezig: 22 (namen op presentielijst) 

Afgemeld: Evert Veldhuis, Marianne Gaastra 

 

1. Opening  

In verband met het ontbreken van het quorum opent, sluit en heropent de voorzitter de 
vergadering.  

2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 13 februa ri 2007 

- Ad 3,4 en 9: Bij tweede • wordt toegevoegd: “De kascommissie heeft de 
penningmeester décharge verleend”.  

Met deze aanvulling en met dank aan Conny van Til worden de notulen goedgekeurd. 

3. Jaarrekening 2007  

De penningmeester geeft een toelichting op het kasstroomoverzicht. De contributie is 
lager uitgevallen, omdat er minder leden zijn geweest dan begroot. Dit heeft ook gevolgen 
gehad voor de kantineopbrengsten. Tevens zijn er minder activiteiten georganiseerd. 

De vraag wordt gesteld of er gezien de hoogte van de liquide middelen, overwogen wordt 
meer af te lossen. Matthijs antwoordt dat dit niet altijd kan, maar dat wel onderzocht wordt 
wat de mogelijkheden hiervoor zijn. 

De post verzekeringen is lager uitgevallen, omdat de bestuursaansprakelijkheids-
verzekering opgezegd is. 

In de post redactie zijn uitgaven voor de Info en flyers opgenomen. 

Uitgaven park en groencommissie zijn hoger uitgevallen door aanzienlijke reparatiekosten 
aan materiaal, en gravelkosten. 

OGB moet vervangen worden door OZB. 

Opgemerkt wordt dat er wel 6 sponsoren bijgekomen zijn, maar dat dit niet terug te zien is 
in het kasstroomoverzicht. Dit wordt pas in het overzicht van volgend jaar opgenomen. 

De jaarrekening wordt geaccordeerd door de vergadering. 

4. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie  

Hans Tielemans doet mede namens Evert Veldhuis verslag van de kascontrole. Samen 
hebben zij alle rekeningen onder de loep genomen, en alles klopt. Zij hebben twee 
aanbevelingen voor de penningmeester: 

- gezien de liquide middelen overwegen meer af te lossen, of in deposito te 
geven; 

- geregeld controle uitoefenen op inkomsten en uitgaven m.b.t. de bar. Hierop 
wordt geantwoord dat barinkoop en –beheer uitgevoerd wordt door vrijwilligers, 
en gebaseerd is op vertrouwen. Sleutelwoord hierin moet zijn transparantie. 

De voorzitter bedankt de kascommissie voor hun controle. Na hun verslag wordt de 
penningmeester gedéchargeerd. 
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Samengevat komt het rapport op het volgende neer (het complete rapport ligt ter inzage 
bij het bestuur): 

De charme van een kleine club als TVS is dat er in het seizoen 1april - 31 oktober altijd 
getennist kan worden (zonder wachttijd) . TVS komt echter als vereniging saai over, door 
beperkte openstelling van het clubhuis en een beperkt aantal activiteiten. De vraag die in 
het rapport aan de orde komt is of het nu het juiste moment is om forse investeringen te 
doen voor nieuwe banen,  al dan niet met uitbreiding verlichting, om het tennisseizoen te 
verlengen en de club aantrekkelijker te maken. 

De volgende factoren spelen een rol. 
 
De kwaliteit en conditie van de huidige gravelbanen  zijn in 2008 door  de KNLTB 
beoordeeld: 

• De banen zijn redelijk tot goed en vervanging is de eerste 10 jaar niet nodig 

• Waterdoorlatendheid kan worden verbeterd en levensduur kan worden verlengd 
door de toplaag te verbeteren (dunner maken en dieper frezen) 

• Daartoe moeten de (frees)machines van TVS gereviseerd of vervangen worden. 

De ledenenquête van 2008 wijst uit dat, voor zover bekend, een kleine 25%  van de 
leden (de helft van de 44% die de enquete hebben ingevuld) voorstander is van 
verandering in baansoort,  wintertennis, uitbreiding verlichting etc. en daar (beperkte) 
contributieverhoging voor over heeft.  

Benodigd onderhoud 

TVS heeft gelukkig (nog) voldoende vrijwilligers voor goed onderhoud van de 
gravelbanen. Zij moeten gebruik kunnen maken van goede hulpmiddelen. Niet is 
uitgesloten dat binnen afzienbare tijd onderhoudskosten gaan toenemen omdat werk 
uitbesteed moet worden. Uitsluitend kiezen voor investeren in een andere baansoort uit 
een oogpunt van het verminderen van het huidige onderhoud, getuigt van weinig 
realiteitszin; ook nieuwe baansoorten vergen onderhoud(skosten). 

Ontwikkelingen en alternatieven in de regio 

• Landelijk is sprake vaneen neergaande lijn in ledenaantallen bij tennisverenigingen. 

• De aankomende verplaatsing van TV De Groene Kamer naar Cranevelt kan voor 
TVS onverhoopt ledenverlies opleveren. Louter investeren in nieuwe banen om 
leden te winnen is weinig reëel.  

• Anderzijds kan het handhaven van gravelbanen juist  een extra pluspunt van TVS 
vormen.  

• Samenwerking met TV De Hoogkamp kent mogelijk voordelen en nadelen. Het 
verdient aanbeveling de mogelijkheden van samenwerking het komende jaar nader 
te onderzoeken. 

• Indien behoud van de gravelbanen voorop staat is wintertennis bij TVS geen optie. 
Daarvoor zijn andere mogelijkheden in  de regio (Presikhaaf, ALTB). 

Gelet op de diverse, nog niet uitgekristalliseerde, plaatselijke omstandigheden kan nu 
geen weloverwogen beslissing met grote financiële gevolgen voor TVS, zoals over 
investeren in nieuwe banen, genomen worden. 

De projectgroep meent dat er binnen 10 jaar geen noodzaak is de gravelbanen te 
vervangen en er nu onvoldoende draagvlak noch solide basis lijkt te zijn voor grote 
investeringen in de accommodatie. 

De projectgroep beveelt aan: 
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3. Actiepunten uit ALV februari 2008.  

a. Onderzoek de mogelijkheid om de hypotheek vervro egd af te lossen. 

Onderzoek heeft uitgewezen, dat de hypotheek niet vervroegd kan worden afgelost. Wel 
is een groot deel van het batig saldo tegen een hoge rente op  een depositorekening 
geplaatst. 

b. Onderzoek de mogelijkheid om de controle op de i nkomsten en uitgaven 
van de bar te verbeteren en daarmee de transparanti e te verbeteren. 

Het beheer van de bar is geëvalueerd in nauwe samenwerking met de betrokken 
vrijwilligers. Daarbij is vastgesteld, dat het beheer in goede handen is. Wel is besloten om 
een beschrijving te maken van het werkproces, waardoor de gehele gang zaken beter 
inzichtelijk wordt gemaakt voor nu en in de toekomst.  

c. Onderzoek of de vereniging aansprakelijk is voor  schade die leden 
veroorzaken als ze te veel gedronken hebben en in d ie staat het park 
verlaten. 

Navraag bij de KNBLT heeft geleerd, dat de vereniging niet aansprakelijk is als iemand in 
kennelijke staat het park verlaat en vervolgens schade veroorzaakt. In dit soort gevallen is 
alleen de persoon zelf  aansprakelijk. 

d. Neem de communicatie in het vervolg in het jaarp lan op. 

Over de activiteiten betreffende de Communicatie van TVS in 2008 kan het volgende 
gemeld worden. 

Nadat in het voorgaande jaar de aandacht is uitgegaan naar verbetering van het uiterlijk 
van het clubblad Info, is in 2008 aandacht besteed aan verbetering van de inhoud. Er is 
een redactiecommissie gevormd, bestaande uit Hermien Nieuwenhuijsen, Hans 
Tielemans en Elleke van Berckel. Er is over het hele jaar bekeken wat in welk nummer 
van belang is, en welke nieuwe rubrieken er ingevoerd kunnen worden. Voor meer 
betrokkenheid van de leden worden meer leden rechtstreeks gevraagd een bijdrage te 
leveren d.m.v. het schrijven van een stukje.  

De Info verschijnt 4x per jaar. Als er tussentijds belangrijke informatie de leden moet 
bereiken (bijv. uitnodiging voor een toernooi), wordt deze informatie middels een 
Nieuwsflits via de mail verspreid. Om zoveel mogelijk leden te bereiken, is in de enquête 
gevraagd naar ieders e-mail adres. Het aantal e-mail adressen van leden is hiermee 
uitgebreid naar 158. 

Guus Rood heeft zich in 2008 bereid verklaard de inhoud van de website van TVS bij te 
willen houden. Er is een begin gemaakt met het actualiseren van informatie. Er wordt 
echter nog gezocht naar een vrijwilliger die het technische onderhoud van de website op 
zich wil nemen. 

 

- toelichting op agendapunt 10 -  

Rapportage projectgroep renovatie banen 

Zoals besproken in de vorige Algemene ledenvergadering van februari 2008, heeft het 
bestuur van T.V. Schaarsbergen begin 2008 een projectgroep ”Nieuwe banen” in het 
leven geroepen en gevraagd te adviseren over de huidige tennisbanen, investering in 
nieuwe banen, de verlichting en andere activiteiten. Daarbij is gelet op de leden-enquête, 
stukken van de KNLTB enz. Gekeken is naar wat TVS nodig heeft in de nabije toekomst 
om een goede en aantrekkelijke tennisclub te zijn. 

De projectgroep bestond uit Jeroen Rudolphie (voorzitter), Gerrit Hengeveld, Ernie 
Hoffmeister, Gerbrich Koers en Yvette Vermin. Zij hebben 1 oktober 2008 rapport 
uitgebracht en dit is in oktober in een bestuursvergadering gepresenteerd. 
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Evert Veldhuis heeft zich voor nog een jaar beschikbaar gesteld als lid van de 
kascommissie. Ter vergadering meldt Margarethe Hilhorst zich aan als nieuw lid.  

De vergadering benoemt Evert en Margarethe als leden van de kascommissie. 

5. Begroting 2008  

Om de begroting dekkend te krijgen moet een ledenwerfactie 20 nieuwe seniorleden 
opleveren. Dit lijkt gezien het verloop voorgaande jaren haalbaar. 

Geïnformeerd wordt of leden contributie moeten betalen als ze niet voor 1 december 
opgezegd hebben. In principe wel, maar de KNLTB adviseert hierin de gulden middenweg 
te bewandelen. Automatische incasso zou dit probleem oplossen. Hierover wordt een 
besluit genomen: de vergadering stemt in met invoering van automatische incasso voor 
de contributie met ingang van het seizoen 2009. 

Na navraag bij de KNLTB is de bestuursaansprakelijkheidsverzekering opgezegd. Deze 
blijkt niet nodig te zijn. Via het lidmaatschap van de KNLTB zijn leden verzekerd voor 
letselschade. Wel blijft de vraag of de club aansprakelijk is voor schade die leden 
veroorzaken als ze te veel gedronken hebben en het park verlaten. Het bestuur zegt toe 
dit uit te zoeken. 

De begroting 2008 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

6. Vaststelling contributie 2008  

Het voorstel is de contributie voor zowel senioren als junioren ongewijzigd te laten 
volgens het overzicht. De staffel is opgesteld om het voor nieuwe leden ook aantrekkelijk 
te maken later in het seizoen nog lid te worden. Het zomerlidmaatschap komt hiermee te 
vervallen. 

De vergadering gaat akkoord met de ongewijzigde contributie. 

 

Hierna wordt een korte pauze gehouden. 

 

7. Evaluatie beleidsplan 2007  

Het jaarverslag 2007 is opgenomen in de evaluatie van het beleidsplan.  

De evaluatie met toelichting wordt puntsgewijs besproken. 

- M.b.t. punt 3: de gezamenlijke promotionele activiteit staat gepland op zaterdag 
29 maart. Samenwerking met andere verenigingen heeft grote prioriteit. I.v.m. 
de komst van de Groene Kamer naar Cranevelt is er ook samenwerking 
gezocht met De Groene Kamer, maar deze heeft tot nu toe samenwerking 
afgehouden. 

- Punt 6: de banen en verlichting. Het is van groot belang dat de keuze voor 
nieuwe banen breed gedragen wordt in de club. Deze behoefte wordt gepeild in 
een enquête, die in april aan alle leden toegestuurd wordt. Ook is het de 
bedoeling een commissie in het leven te roepen die zich bezig gaat houden met 
de keuze voor nieuwe banen. De stand van zaken m.b.t. de verlichting: onlangs 
is er een gesprek geweest tussen TVS en de gemeente. Als het 
bestemmingsplan in werking treedt, betekent dit voor TVS dat verlichting 
toegestaan is gedurende 12 maanden per jaar tot 22.00 uur. Voor de 
overgangssituatie is voor 2008 en 2009 de toezegging gedaan verlichting van 1 
maart tot 1 november toe te staan tot 23.00 uur.  In deze komende 2 jaar kan 
de keuze voor nieuwe banen gemaakt worden. Met de gemeente is 
afgesproken, dat eind 2009 de bouwvergunning voor de bestaande lichtmasten 
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zal worden geregeld. (De oorspronkelijk verleende vergunning is destijds door 
de gemeente vernietigd). 

- Punt 7: Tennisschool XXL zal op zoek moeten naar een nieuwe trainer voor 
TVS, daar Frans Jordens een samenwerking met een andere partner 
aangegaan is. 

8. Aftreden en benoeming bestuursleden  

Bart Jan Sol, Margarethe Hilhorst en Henk Hendricks treden af als bestuurslid. Het 
bestuur gaat terug in aantal van 7 naar 5. Dat betekent dat er een nieuw lid komt. Stefan 
van Hezewijk heeft zich kandidaat gesteld voor de portefeuille faciliteitenbeheer. Hij zal 
zich gaan bezig houden met de beleidsmatige kant van de keuze voor nieuwe banen, 
verlichting, horecavergunning, aansturing bar en parkcommissie. De uitvoering van de 
baraansturing wordt gedaan door Chris Snelder. 

Stefan is al 10 jaar lid, eerder niet actief geweest voor TVS, en stelt zich nu graag 
beschikbaar. Hij wordt bij acclamatie benoemd tot bestuurslid. 

9. Jaarplan 2008  

Het jaarplan wordt kort toegelicht. 

- punt 2. In april ontvangt ieder lid per post een enquête. Er wordt een dringend 
beroep op iedereen gedaan om deze in te vullen en te retourneren. Eventueel 
zal nog gevraagd worden naar leeftijd en e-mail adres. Als men wil, kan men de 
enquête anoniem invullen. 

- punt 5. Om te voldoen aan de huidige horecavergunning moeten 2 leden een 
SVH-diploma hebben. En er moet een lijst zijn met leden die de cursus Sociale 
Hygiëne gevolgd hebben. Dhr. Wijt laat weten het betreffende diploma te 
hebben. Ook heeft hij ervaring bij een andere club met het voldoen aan de 
horecavergunning, en biedt zijn diensten aan op dit gebied voor TVS. 

Dhr. Tielemans had gehoopt dat de communicatie ook in het jaarplan genoemd zou 
worden. Er is immers een nieuwe redactiecommissie voor de Info in het leven geroepen, 
die het clubblad inhoudelijk gaat vernieuwen. Ook moet er aandacht voor toernooien en 
activiteiten blijven. 

10. Rondvraag  

- Dhr. Van Eupen maakt een compliment over de heel prettig verlopen 
vergadering. 

- Dhr. Hengeveld geeft het bestuur de overweging mee vooral niet te soft te 
handelen in bijv. de verlichtingskwestie en richting Groene Kamer, omdat hij 
bang is dat de club anders met lege handen komt te staan. De voorzitter neemt 
zijn opmerking ter harte. 

11. Sluiting  

De voorzitter richt een bedankwoord aan Margarethe, Bart Jan en Henk, en overhandigt 
hen een cadeau met een bos bloemen. 

Hierna sluit hij de vergadering en nodigt allen uit voor een borrel. 
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2. Specifieke Doelstellingen 2008 

Voor 2008 zijn een aantal specifieke doelstellingen overeengekomen. Hier rapporteren wij 
de bereikte resultaten. 

a.  Bestuursstructuur 

In 2008 is de nieuwe bestuursstructuur gerealiseerd, waarbij het aantal bestuursleden is 
teruggebracht van 7 naar 5. Daarbij zijn meer (uitvoerende) taken overgebracht naar de 
diverse commissies, inclusief  de nieuw opgerichte redactiecommissie. Daarnaast wordt 
met ingang van 2009 weer een jeugdcommissie gevormd. 

b. Leden/vrijwilligersenquête 

De enquête heeft in het begin van het dit seizoen plaatsgevonden. Met  een respons van 
44% kan deze enquête een succes worden genoemd. De resultaten en bevindingen zijn 
in de loop van 2008 naar de leden gerapporteerd. 
De resultaten van deze enquête vormen tezamen met het beleidsplan de leidraad voor 
bestuur en commissies. Over plannen en resultaten zal regelmatig verslag worden 
gedaan naar de leden. 
Degenen, die in de enquête hebben aangegeven een actief te willen bijdragen zijn 
benaderd voor nader overleg over de invulling van hun bijdrage. 

c. Begeleiding nieuwe leden 

Nieuwe leden ontvangen van het bestuur een welkomstbrief. Na verloop van tijd neemt 
een van de bestuursleden contact op met nieuwe leden, om te peilen, of ze intussen hun 
weg binnen de vereniging hebben gevonden, verdere wensen hebben en suggesties voor 
verbetering hebben.  

d. Sponsoring 

Helaas heeft door tijdgebrek de sponsorportefeuille in 2008 niet voldoende aandacht 
gekregen. Het is dan ook niet gelukt om twee nieuwe sponsors aan te trekken. Wel 
hebben een aantal sponsoren de gelegenheid gebruikt om zich te profileren in ons 
clubblad. In het derde kwartaal van 2008 is het beheer van de sponsorportefeuille 
overgenomen door Edwin van den Elst. Het geheel van de sponsoring zal opnieuw 
worden bezien en waar mogelijk worden versterkt. Zo zal worden geprobeerd een 
hoofdsponsor voor TVS aan te trekken. 

e. Horecavergunning 

Dit punt wordt apart besproken in de algemene ledenvergadering, zie agendapunt 8. 

f. Baanvernieuwing  

Zoals reeds was aangekondigd in de Algemene Leden Vergadering van 2008 is een 
aparte projectgroep opgericht, die een advies moest uit te brengen over de toekomst van 
de banen. Door deze projectgroep wordt geadviseerd nu geen grote investeringen te 
doen, maar eerst de aandacht te richten op een duidelijke toename van het ledental en 
daarmee een gezondere basis voor de vereniging te scheppen. Bij de toelichting van punt 
10 op de agenda van de algemene ledenvergadering vindt u een samenvatting van het 
rapport met de aanbevelingen. 

g. Automatische incasso 

In de Algemene Leden Vergadering 2008 is het besluit genomen, om automatische 
incasso in te voeren met ingang van het seizoen 2009. De invoering heeft vertraging 
opgelopen door zowel de overdracht van het penningmeesterschap als miscommunicatie 
met de dienstverlenende bank. De uitvoering is nu in volle gang en de verwachting is, dat 
invoering met ingang van het seizoen 2009 kan worden gerealiseerd. 
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- agendapunt 9 - 

Evaluatie beleidsplan 2008 TV Schaarsbergen 

De rapportage (jaarverslag) over 2008 bestaat uit drie delen: 

1.  Volgens de algemene uitgangspunten van het beleidsplan 2007 

2.  Volgens de specifieke doelstellingen voor 2008 

3.  Actiepunten uit ALV februari 2008 

 

1.  Beleidsplan 2007 

In 2007 is het Beleidsplan van de vereniging vastgesteld en dit plan heeft ook in 2008 
gediend als richtlijn. 

De belangrijkste verbeterdoelen in het beleidsplan 2008 betreffen groei van het aantal 
leden, verbreding van het aantal vrijwilligers en samenwerking met andere verenigingen. 
Om deze doelen te bereiken zijn de volgende maatregelen vastgesteld: 

- zorg ervoor, dat huidige leden behouden blijven en werf nieuwe leden 

- biedt professionele tennistraining aan 

- zoek samenwerking met andere vereniging(-en) 

- voer een duurzaam en structureel overleg met Sportbedrijf Gemeente Arnhem en 
KNLTB. 

Het bestuur heeft zich ook het afgelopen jaar op deze gebieden ingespannen. Per 
aandachtsgebied zijn de volgende resultaten geboekt: 

Ledenwerving en –behoud: 

In 2008 hebben we 32 nieuwe leden mogen verwelkomen; 26 seniorleden en 6 
juniorleden. Een deel van de ledengroei is toe te rekenen aan de flyer actie in een aantal 
wijken. Veel aanwas is bereikt door de bekendheid van de vereniging en mond tot mond 
reclame.  

Professionele tennistraining: 

De samenwerking met tennisschool XXL is voortgezet. De gedetacheerde tennisleraar 
wordt zeer gewaardeerd door de cursisten. 

Samenwerking met andere tennisverenigingen: 

De samenwerking met de andere Arnhemse verenigingen begint langzamerhand vorm te 
krijgen. Het initiatief voor een gezamenlijke openingsdag viel echter in het water, omdat 
de begeleidende overkoepelende organisaties hun afspraken niet of slechts ten dele na 
kwamen. Eind 2008 is een werkgroep opgericht, die de haalbaarheid en opzet van een 
Arnhems tenniskampioenschap gaat onderzoeken. De werkgroep bestaat uit leden van 
een aantal verenigingen. 
Naast het algemene overleg tussen de Arnhemse tennisverenigingen is ook een begin 
gemaakt met overleg met TV De Hoogkamp. Het zal hierbij vooral gaan om het 
ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven, waarbij voor ieder winst is te behalen. 

Duurzaam en structureel overleg met Sportbedrijf Ge meente Arnhem en KNLTB: 

Overleg met het Sportbedrijf is in 2008 beperkt gebleven. Het sportbedrijf zoekt vooral 
samenwerking met sportverenigingen, die gehuisvest zijn in de zogeheten 
Vogelaarwijken. TV Schaarsbergen behoort daar nu eenmaal niet toe. 

Contacten met KNLTB zijn beperkt gebleven tot het bijwonen van de districts- en 
regiovergaderingen.  
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- agendapunt 3  en 5- 

Jaarrekening 2008 en Begroting 2009 

TENNISVERENIGING SCHAARSBERGEN Jaarrekening 2007/2008 
      RESULTATEN  Begroting Uitkomst Uitkomst  

  2008/2009 2007/2008 2006/2007  
BATEN 

     Contributies  36500 34364 32619  
af: contributie KNLTB  -3900 -3796 -3534 251 (260) senioren; 

30 (26) junioren 

  
32600 30568 29085 

 Sponsorbijdragen  2000 1985 2942  
Sporttotalisator  300 262 306  
Competities en toernooien  0 2 18 

kostendekkend in 
beginsel 

Verhuur banen derden   98   Brutowinst kantine 
 

6000 5957 6526 
 

Rentebaten 
 

PM 0 0 € 800 toe te voegen 
reserve onderhoud 

  
40900 38872 38877 

 
KOSTEN 

     Energie  3800 3113 3290  
Water  1900 1779 1486  Onderhoud banen/park 

 
10000 7334 6907 

 Kosten clubhuis  2600 2103 3088  
Afvalverwijdering  1300 1678 1699 's winters niet meer 
Verzekeringen 

 
2200 2242 2924 

 Onr zaak belasting  2600 2444 2314  Clubblad 
 

1900 2291 1636 
 Attenties  300 334 252  

Promotie en werving  500 449 565 flyers 
Overige alg kosten 

 
2000 1893 1663 

 Rentelasten  2700 3045 3417  
  31800 28705 29241  
      saldo  9100 10167 9636  
Nagekomen kosten    -650   w.o.zakenverzekering  

€ 1953 
BATIG SALDO 

 
9100 9517 9636 

 Dotatie reserve onderhoud  -3000 -3000 -3000  
Naar Algemene reserve  6100 6517 6636  
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      BALANS PER 31 OKTOBER      
  2008 2007   
BEZITTINGEN 

     Grond  89296 89296   
Clubhuis  5000 5000   Installaties 

 
237 817 

  Voorraden  1463 1134   
Te ontvagen/vooruitbetaald  4935 1920   

Kas en bank A 36162 33316  

w.o. € 30000 
deposito per 31-10-
2008 

  137093 131483   
      SCHULDEN      Hypothecaire lening 

 
45378 49916 

 
aflossing nog 10 jaar 

Te betalen kosten  1445 915   
Borgsommen sleutels B 260 160   
  47083 50991   
VERMOGEN           A-B 

 
90010 80492 

  Reserve onderhoud  22614 19614   
Vrij vermogen  67396 60878   

 

- agendapunt 6 - 

Vaststelling contributie 2009 

TVS Contributie staffel 2009  

  Cont ributie  Inschrijving  

      

Senior  '90 of eerder 150 22,50 

april  150 22,50 

mei 150 22,50 

1 juni 125 22,50 

15 juni 105 22,50 

1 juli 85 22,50 

15 juli 70 22,50 

aug 55 22,50 

sept 20 22,50 

okt 0 22,50 

      

Senior met OV 92 11,50 

      

Junior '91 t/m '95 35,00 11,50 

Junior '95 en later 25,00 11,50 
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- toelichting op agendapunt 7 - 

Introductiereglement TV Schaarsbergen 2009 

Het is mogelijk, om niet-leden te introduceren om samen te tennissen op het park van TV 
Schaarsbergen. Hiervoor gelden de volgende regels: 

1. Iemand kan niet vaker dan drie keer per kalenderjaar geïntroduceerd worden. 

2. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor de introducé en dient voor de 
duur van de introductie op het park aanwezig te zijn. 

3. De kosten van de introductie bedragen € 5,= per keer, te voldoen aan de bar 
van het clubhuis. De introducé ontvangt een introductiepas, welke na afloop 
moet worden ingeleverd. Naam en adres van de introducé en naam van TVS lid 
dat introduceert worden genoteerd.  
Indien het clubhuis is gesloten dient het verschuldigde bedrag te worden 
gedeponeerd in de brievenbus aan de buitenzijde van het clubhuis, met 
vermelding van naam en adres van introducé en TVS lid dat introduceert.  

4. Voor de introducé zijn de algemene regels voor het gebruik van de banen van 
toepassing. 

a. Prioriteit van baangebruik: toernooi - tennisschool – competitie. 

5. Door het bestuur kan in individuele gevallen worden besloten om af te wijken 
van deze regels.  

 

- toelichting op agendapunt 8 - 

Nieuwe horecavergunning en bestuursreglement voor k antine 

In september is de horecavergunning van Tennisvereniging Schaarsbergen uit de vorige 
eeuw vernieuwd. We voldoen nu aan alle eisen: Adriaan Wijt en Jeannette de Vries 
hebben de benodigde horeca-diploma’s en zijn formeel de leidinggevenden in de kantine. 
Het bestuur heeft ook een nieuw “Bestuursreglement alcohol in sportkantine 
Tennisvereniging Schaarsbergen 2008” vastgesteld.  
Samengevat houdt dit Bestuursreglement onder meer het volgende in: 

• Regels die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine 
waarborgen. Dronkenschap moet worden voorkomen, vooral van degenen die nog 
met de auto naar huis rijden! 

• In de kantine mag niet meer worden gerookt, wel op het terras. 

• Tevens zijn er zogenoemde paracommercie bepalingen in opgenomen die tot doel 
hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te 
voorkomen. Dit wil zeggen: geen prive-feestjes in de kantine.  

• Barvrijwilligers moeten een verplichte (korte) instructie verantwoord alcoholgebruik 
hebben gevolgd. Veel vrijwilligers hebben die instructie “Sociale Hygiëne” in het 
verleden al gevolgd.  
De zeer gewaardeerde barvrijwilligers die nog niet deze verplichte instructie 
hebben gevolgd, worden hierbij gevraagd zich op kor te termijn bij Stefan van 
Hezewijk, 06 46 16 14 12 of s.j.m.vanhezewijk@chello.nl  te melden! De club 
biedt die instructie dan kosteloos als groepscursus  aan. 

• De kantine mag open zijn van 10.00 uur ‘s ochtends tot 00.00 uur ’s nachts. 
Vanaf 12.00 uur mag alcohol worden geschonken. 

 


