ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 MAART 2021
Aanwezig bestuur: Michel Baggerman (voorzitter), Paul Flikweert (penningmeester), Saskia Ruigrok
(secretaris), Michel Witmer, Brigitte van Leeuwen
Online aanwezig van de leden: 46 leden (zie aanwezigheidslijst)
Afmeldingen: 3
1. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Er zijn 61 leden dus het vereiste quorum wordt niet
gehaald. De vergadering wordt gesloten en opnieuw geopend. Om de statuten en het
huishoudelijk reglement te kunnen wijzigen hebben we toestemming ⅔ van de leden nodig.
Zoveel leden zijn niet bij de vergadering aanwezig. We organiseren een tweede algemene
ledenvergadering waarin we dit agendapunt gaan behandelen. Tijdens de tweede vergadering is
het noodzakelijk dat we toestemming krijgen van ⅔ van de in die vergadering aanwezige leden.

2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Vaststellen notulen ALV 13 maart 2020
De notulen worden vastgesteld en goedgekeurd door alle aanwezige leden.

4. Algemeen jaarverslag 2020
De voorzitter bedankt alle commissies en vrijwilligers voor hun inzet afgelopen jaar. De voorzitter
haalt een aantal punten uit het verslag aan.
In januari is de firma Oosthoek gestart met het vervangen van de canadian-tenn banen door gravel
plus banen. Een grootse opening was voorbereid en gepland om het seizoen feestelijk te openen.
Echter werd alles overhoop gegooid door het covid-19 virus welke eind februari/begin maart zijn
intrede deed.
Doordat we vanwege alle maatregelen niet konden tennissen en de extreem droge periode hebben
geen positieve uitwerking op de staat van de nieuwe banen gehad.
Gelukkig hebben we het open toernooi in week 32 gewoon kunnen organiseren. Dankzij de inzet van
alle commissies, vrijwilligers en medewerkers kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde week.
Eind augustus/begin september hebben we ook de clubkampioenschappen kunnen spelen in de

dubbel en mix categorieën.
De voorjaarscompetitie was verplaatst naar het najaar. Door de aangescherpte regels was het
paviljoen inmiddels weer volledig gesloten. Ook het weer in deze periode werkte niet mee en
resulteerde in zeer ongezellige en troosteloze competitiedagen. Na een aantal speelrondes werd zelfs
de competitie helemaal gestaakt door nog verderstrekkende maatregelen vanuit de overheid en de
KNLTB.
We kijken terug op een zeer roerig jaar met telkens veranderende maatregelen en restricties. Dankzij
de inzet en flexibiliteit van vele vrijwilligers, commissies en leden hebben we als vereniging gelukkig
toch nog het nodige tennisplezier kunnen beleven.
De voorzitter dankt nogmaals iedereen, die op welke manier dan ook een steentje hieraan heeft
bijgedragen.

5. Financieel jaarverslag 2020
De penningmeester licht het financieel jaarverslag met behulp van een presentatie toe.
Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een bijzonder jaar voor TC Hodenpijl. Begin 2020 keken we
vol verwachting uit naar de nieuwe gravelbanen, doch werden we vanaf half maart 2020
geconfronteerd met het Corona virus. Het openingsfeest ging niet door, de voorjaarscompetitie
werd geschrapt en de clubkampioenschappen mix/single kon ook geen doorgang vinden. Gelukkig
mocht de kantine begin juli weer open en hebben we toch nog een geslaagd Hodenpijl Open én de
clubkampioenschappen dubbel kunnen organiseren. De najaarscompetitie is half gespeeld omdat
wederom de kantine in oktober op slot ging. Vanzelfsprekend is hierdoor in 2020 de kantine
opbrengst gedaald in vergelijking met 2019. In de korte periode dat de kantine wel open was, is een
goede omzet behaald!
Een mooie ontwikkeling in 2020 is de stijging - net als in 2019 - van de contributie opbrengsten als
gevolg van de toename van het aantal (senior) leden. Wij zijn erg blij met met de onverplichte
bijdrage die ongeveer de helft van de BC leden alsnog heeft verricht in een voor hen o zo moeilijk
jaar.
Door gebruik te maken van diverse subsidieregelingen van de overheid rondom de Corona
maatregelen hebben we circa € 10.000 aanvullende opbrengsten weten te realiseren.
Het enkele jaren terug ingezette inkoopbeleid werpt zijn vruchten nog steeds af. Al met al wordt met
de kantine exploitatie - ondanks de lage prijzen - een mooi resultaat neergezet. Door een kapotte
vriezer zijn diverse producten helaas vernietigd en daalde de marge licht.
Als gevolg van de pensionering van de parkbeheerder in 2019 en het parttime in dienst treden van
Sylvia van Geest per 1 januari 2020 als beheerder paviljoen, namen conform verwachting de
personeelskosten af. De park exploitatie kosten daalden als gevolg van lagere energielasten en lagere
kosten a.g.v. van de sluiting van de kantine (o.a. schoonmaak/containers). De algemene kosten
namen af door minder advies en het in eigen beheer voeren van de administratie/opstellen
jaarrekening.

Ook in 2020 is weer een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsreserve. In 2019 en 2020 zijn
omvangrijke investeringen en onderhoudskosten gemaakt om ons mooie park weer helemaal up to
date te brengen, graag verwijs ik naar de hierna volgende bladzijde. Alle investeringen en kosten zijn
uit eigen middelen betaald, ook is optimaal gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden.
Ondanks een bijzonder en uitdagend jaar is het bestuur van TC Hodenpijl tevreden over de
financiële staat van de vereniging. Iedere vrijwilliger binnen de vereniging heeft daaraan zijn
bijdrage geleverd. Van de baanploeg tot Sylvia van Geest, maar natuurlijk ook de vrijwilligers achter
de bar en de vele commissies die onze vereniging rijk is. Hulde en dank!
6. Verslag kascommissie
De bevindingen van de kascontrolecommissie worden door de penningmeester voorgelezen. De
eindconclusie luidt:
"De commissie vindt dat de gepresenteerde cijfers in de ‘balans’ en de ‘staat van baten en lasten’ en
de uitgewerkte onderdelen hiervan een juist beeld geven van de huidige financiële positie van de
vereniging. Zij stelt dan ook de ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid over het afgelopen boekjaar 2020."
Decharge wordt door de vergadering verleend.

7. Vaststelling begroting 2021
Het groot onderhoud aan de banen zal vanaf 2021 worden uitbesteed aan professionele
partijen. Het dagelijks onderhoud wordt door de groep baanvrijwilligers opgepakt.
Ook voor 2021 voorziet de penningsmeester vooralsnog geen redenen om de contributies te
verhogen. Op termijn zullen wellicht wel de kantine prijzen geïndexeerd worden.
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting 2021 welke sluit met een
exploitatieresultaat van nihil.
8. Pauze

9. Benoeming kascommissie
Barry Buis stopt. Laura van Leeuwen gaat verder. Er wordt nog iemand voor de kascommissie
gezocht. Kees Bouman biedt zich aan. We gaan uitzoeken of dit mogelijk is aangezien Kees vorig jaar
de kascommissie heeft verlaten.

10. Bestuursverkiezing

Annet Zorge treedt af als bestuurslid en is niet herkiesbaar. We zijn op dit moment met vijf
bestuursleden en willen graag als vijfkoppig bestuur verder. Alle aanwezige leden gaan akkoord met
de huidige samenstelling van het bestuur.

11. Vaststellen contributie/donateurs bijdragen 2021
Contributie wordt niet verhoogd. Binnenkort volgt automatische afschrijving. Mogelijk dat we in
2022 besluiten tot contributieverhoging.

12. Verkiezing Technische Commissie
TC bestaat uit Niels Doomernik (voorzitter), Anita Ruijgt, Marije Vermaat, Anouk Witmer, Monika
Borsboom, Marsha van Beek, Marvin Vermeer, Brent vd Engel en Kevin Bentvelzen. Alle aanwezige
leden gaan akkoord met de huidige samenstelling van de TC.

13. Rondvraag
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Dank aan het bestuur. Het was een heftig jaar en dat zeker veel tijd gekost. Super.
Bestuur, commissies en alle vrijwilligers die onze vereniging zo bijzonder (leuk) maken!!
Is er een concept van de statuten waarop de oude tekst doorgehaald staat met de nieuwe
tekst daaronder? Daar gaan we voor zorgen en toesturen.
Is het mogelijk om van Hodenpijl een Rookvrij Park te maken?
Ik denk niet dat we Spotify publiek mogen draaien. Vindt BumaStemra niet goed. Goed
punt! Gaan we uitzoeken.
Hoe denkt het bestuur over Padel banen wat je bij steeds meer clubs ziet terugkomen?
We denken hier als bestuur inderdaad over na. We zijn nog niet met plannen bezig.
Chapeau aan het bestuur & Sylvia en uiteraard de overige vrijwilligers. Hele moeilijke
tijden (nieuwe banen, verlichting + Corona), en toch alles zo goed draaiende weten te
houden. Erg knap gedaan!!!
Voortaan vergaderen op locatie EN online !!
Dank voor de heldere en duidelijke presentatie en beantwoording van vragen!
goede vergadering
Bedankt bestuur voor deze heldere ALV avond!
Top gedaan!
Complimenten aan het bestuur!
Complimenten aan het bestuur! Was een duidelijk verhaal. Enorm bedankt voor al jullie
harde werk.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst.

