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Molenbosweg 10, 6571 BA Berg en Dal
Algemene Ledenvergadering Tennisvereniging Berg en Dal

Woensdag 19 februari 2020 in de Triepel

Ad 1) Opening door de voorzitter
Ad 2) Goedkeuring van de notulen van beide ALV’s in 2019 dd 20-2-’19 en 18-12-’20 door de leden.
Hans Potjes vraagt of de ledlampen wel 8 jaar meegaan. Antwoord is dat de verwachting is dat de
lampen juist langer dan 8 jaar mee gaan. Verder tevreden over de kwaliteit van de ledverlichting.
Ad 3) Mededelingen voorzitter.
Ad 4) Overzicht activiteiten en realisatie in 2019.
Project Verduurzaming, Pinautomaat, nieuwe parkbeheercommissie, behoefte inventarisatie keuken,
jeugdactiviteiten.
Parkbeheercommissie stelt zich voor en geeft aan waar ze in geïnvesteerd hebben in tijd en
onderhoudsmaterialen. Beplanting kan ook wat duurzamer. Parkbeheer nodigt de leden uit om in de
appgroep van de parkbeheercie te komen en zal de data van de parkbeheerdagen hierin vermelden.
Idee om ook
Ad 5) Toelichting jaarcijfers 2019
a)Penningmeester licht de jaarcijfers toe, zie overzicht en uitgeprinte jaarcijfers (ter inzage op te vragen
bij de penningmeester). Het aantal leden is omhoog gegaan naar 250, gegroeid tov 2018, evenals de
subsidie van de gemeente voor het groeiend aantal jeugdleden.
Extra kosten waren voorbereidingen op het plan Verduurzaming, duurzaamheidsscan, aansluitingen
laten veranderen.
b) Stichting Waarborgfonds Sport wil een accountantsverslag, vandaar dat we
Theo Wanders geeft namens de kascontrolecommissie complimenten aan de penningmeester over al
het werk wat hij afgelopen jaar heeft verzet voor de club. Erg veel waardering voor de zorgvuligheid en
grondigheid ook waarmee de subsidies zijn binnengehaald voor de renovatie van ons clubhuis.
De leden verlenen decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
Mari stelt zich kandidaat voor de kascontrolecommissie.
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Ad 6) Plannen voor 2020
• Parkbeheer: Zaterdag 14 maart van 9.00-13.00u NL-doet dag. Budget van 250 euro van Nl-doet
Irma zet het op de website en zo mogelijk nog op de Triepelmail.
Zaterdag voor het Triepeltoernooi wordt ook nog een parkbeheer, voorlopig nog gepland op 22
augustus.
Ook in juli een snoeidag, in overleg met van Raaij en Helicon en zaterdag 7 november om het park
winterklaar te maken.
Mail via parkbeheer@tvbergendal.nl voor ideeën
• Activiteiten voor de jeugd voor worden genoemd. Om de jeugd meer te bieden wordt de
samenwerking gezocht met Tv De Oorsprong. Dat loopt nog. Doel is om niveau te bewaken en te
verbeteren, door homogene leeftijdsgroepen te vormen.
• TSTK biedt clinics en schoolactiviteiten aan voor 2020
• Project Verduurzaming; Start vanaf 1 juni met als gewenste afleverdatum half juli. In die periode
wordt ook deel van het hekwerk vervangen. Toiletten blijven toegankelijk. Mari oppert om het
oude hekwerk te gebruiken voor renovatie van de oefenkooi.
• 3 april BLOEMIG toernooi voor de volwassenen
• Vrijwilligersbijdrage vervolg: Digitalisering via clubapp, waarin ook bardiensten en
dienstrooster een plek hebben. Ideeën over verdere ontwikkeling van de vrijwilligersbijdrage
• Clubapp hebben we als vereniging al geïnstalleerd, voor de precieze invulling van Tv Berg en Dal
geholpen. Alle leden gaan ingevoerd worden in deze knltb clubapp, ook voor de
ledenadministratie. Administratie wordt nu geupdated. Idealiter wil je een eenmalige
aanmelding en dat daarna alle systemen via de knltb clupapp worden gekoppeld voor zowel
ledenadministratie, Triepelmail, bardiensten of andere vrijwilligersbijdrage.
• Ada de Metz geeft aan dat mensen teruggeven dat ze bijvoorbeeld geen Triepelmail ontvangen,
nadat ze zelf van provider gewisseld zijn. Dat blijft mensenwerk. Marcel voegt toe dat de
aanmelding nog steeds via papieren aanmelding verloopt, waarbij er gemakkelijk
overschrijffouten gemaakt worden. Ada wil graag betrokken worden en meldt zich aan voor
deze projectgroep digitalisering.
• Menno geeft aan dat hij graag de data hoort van de activiteiten, om op de website te zetten.
• Digitaal afhangbord, voor de leden geldig met een geldig pasje (waarop inmiddels geen jaartal
meer staat)
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• Doel is om bij de voltooiing van de renovatie van het clubhuis en voor het Triepeltoernooi deze
digitalisering werkend te hebben.
Ad 7) Financiën 2020
a) Marcel geeft aan dit gedeelte kort te houden omdat de begroting voor 2020 grotendeels al
voorgelegd (december 2019) en inmiddels goedgekeurd is door de leden. Hij benadrukt nog
eens dat de komende jaren geld vrij komt door een steeds lagere energierekening.
Hans vraag of we de hypothecaire lening van 3000 gemakkelijk kunnen betalen. Marcel legt uit dat
de energierekening steeds lager gaat worden en dat we dit qua begroting dus grotendeels neutraal
hopen te houden de komende jaren.
b) Begroting 2020. Er is een begrotingsoverschot, waardoor we de contributie gelijk kunnen
houden. Investering hekwerk 25.000 euro, grotendeels gesubsidieerd. Er wordt gevraagd naar
de status van het subsidie aanvraag. Marcel antwoord dat de lening inmiddels is goedgekeurd, de
subsidie aanvraag en de omgevingsvergunning lopen nog en worden in maart ’20 verwacht. Zijn
natuurlijk een voorwaarde om door te gaan met dit project. Theo Wanders oppert om de
contributie in 3 jaar tijd te verhogen. Antwoord van bestuur is dat we geen winst hoeven te
maken en dat zolang de begroting sluitend gemaakt kan worden, we contributieverhoging niet
nodig vinden. Ook met deze contributie kunnen we nog kleinere investeringen maken.
Er wordt goedkeuring gevraagd voor deze plannen voor 2020 en gegev
Hans Potjes noemt nog het padeltennis, als tennisvorm voor de toekomst. In plaats van de oefenkooi
(net te klein. Er wordt enthousiast gereageerd, maar vooralsnog niet als plan voor 2020
geagendeerd. Kosten ongeveer 40.000-50.000 euro. Ook vanuit oogpunt van concurrentie binnen
Nijmegen of BLOEMIG regio.
c) Benoeming kascontrole commissie met Theo Wanders, Jan van Beusekom en Mari Thijssen haakt
dit jaar aan.
Ad 8) Nieuw bestuurslid.
Tom Lugard stelt zich enthousiast voor en wordt unaniem aangenomen als nieuw lid van het
bestuur.
Ad 9) Rondvraag
Rondvraag: Zonwering vraag. Voorstel om bomen te planten als natuurlijke zonwering. Moeilijk om
dit voor de verbouwing al te gaan planten. Marcel geeft als alternatief een parasol.
Triepelcommissie: Bedankje aan Henk van Kessel, die afgelopen jaar heeft aangegeven te stoppen
met de Triepelcommissie, na jarenlang de programmering en de tafelbezetting met verve
voorgezeten te hebben. De Triepelcommissie is aangevuld metArjen de Vries, Concha van Rijssel en
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Anne Houterman. We verwachten een andere planning van de Triepelweek ivm de beschikbaarheid
van Arjen de Vries, die de wedstrijdplanning op zich zal nemen.

Verzoek van TV Ooy om Triepeltoernooi af te stemmen met het teamtoernooi. Wordt opgepakt, was
eerder niet mogelijk.
Hans Potjes oppert om met andere clubs een gezamelijke activiteit. Goed idee, mits iemand zich als
coördinator opwerpt.
Mari doet de wens om via de clubapp tennis maatjes te zoeken. Dat zou moeten gaan kunnen via
deze knltb clubapp. Ook vraagt hij wie coordinator is voor jeugdzaken. Dat zijn Angelique Looyen en
Sandra Vruggink, ook vermeld op de website.
Jeugdcommissie wordt aangemoedigd om meer informatie via de website te delen.
Ad 10) Sluiting
Vergadering wordt gesloten door de voorzitter en hij biedt de aanwezigen een drankje namens het
bestuur aan.
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