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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
TV Smash op 26 november 2019 

 
 
 

Aanwezig   Afwezig met kennisgeving 
Leden Vrijwilligers   Leden Vrijwilligers 
Frank Hagebeek Annelies Abbas   Imra de Wolf Marloes Brabander 
Joep Kerkhoff Michel Admiraal   Bianca van Zanten Ria Brussen 
Peter Roozen Barth Alvenaar    Eveline Kippuw 
  Roel Bosma   Ouder(s) van Albert de Ligt 
Ouder(s) Leny Heeremans   Sonja Bartels Henk van Loon 
Fanny Akkerman Frans Hoebee   Ischa Bronsveld Monique Somers 
Paul Bruijnes Bep Klijn   Saskia Duivenvoorden Michael Steenbergen 
Natascha Diseraad (ledencie) Thera van Kouterik   Annemarie Göbel   
Karen Kooijman Hans van der Lieuw   Mandy Huges Vriend van Smash 
Yvonne Noordermeer Koja Mekkelholt   Sigrid de Kort Marc Brandse 
Wim van Rooij Bram Schuit 

  
Janny Koster (ev.cie) Annet Krol 

Ben Roozen  
   

Ali Roozen Bestuursleden      
Marijke Smits (ledencie) Marja van den Heuvel       
  Jos Huigen      
Vriend van Smash Yolanthe Kuttschrütter      
André Smit Fred Loonen      
  Nico van het Nederend       

  
1. Opening 

Om 20.05 uur opent de voorzitter, Yolanthe Kuttschrütter, de ALV en heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  
 

2. Binnengekomen stukken 
Er is één binnengekomen mail van Ben Roozen inzake het voorstel tot het laten vervallen van eigen 
bijdragen voor interne Smash toernooien.  Na een korte discussie wordt besloten dit punt verder te 
bespreken bij de begroting.   
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 27 november 2018  
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd en zullen door voorzitter en secretaris worden 
ondertekend en gearchiveerd.   
 

4. Jaarverslag van het secretariaat 2018/2019 
De secretaris, Jos Huigen, geeft een korte toelichting op het jaarverslag en meldt tevens dat de 
inlogproblemen voor het aanvragen van VOG’s nu zijn opgelost.  
 

5. Jaarverslagen commissies 2018/2019    
❑ Namens de Technische Commissie laat Nico van het Nederend weten dat wij er nu om 19.00 uur een 

3e baan bij hebben in de T-line, er afgelopen jaar ‘slechts’ 2 clinics zijn gegeven i.p.v. 3 – i.v.m. de 
drukke periode in juli en augustus - en dat alle groene ballen worden vervangen. Ondanks dat de 
organisatie van het NK door de KNLTB verre van vlekkeloos verliep (van de divisioning klopte niet 
veel), kijkt de TC daar toch met voldoening op terug omdat het voor de meeste Smashleden goed is 
verlopen.  
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Aan de KNLTB is feedback gegeven over de slechte ervaring met het nieuwe divisioning systeem.  
De taken van Onno Mantel, tenslotte, zijn dit jaar in zijn geheel overgenomen door Michel Admiraal, 
waarmee wij bijzonder blij zijn.   
 

❑ In hun toelichting op het verslag van de Vrijwilligerscommissie, meldt Marja van den Heuvel dat de 
zomer enigszins ‘onrustig’ is verlopen omdat een aantal vrijwilligers op het laatste moment toch niet 
beschikbaar bleek te zijn en door weersomstandigheden tennissen op de woensdagmiddag maar 
liefst 4x niet mogelijk was. Na aanvankelijke scepsis blijkt het werken met ‘tennishulpjes’ prima te 
werken; een mooie aanvulling voor onze vrijwilligers en goed voor de ontwikkeling van onze - 
technisch vaardige – leden. In de zomer wordt hier weer een vervolg aan gegeven. Op dit moment 
hebben we een bestand van 40 vrijwilligers. Op 3 januari a.s. zal door Michel Admiraal en Peter 
Bouten een training worden gegeven aan belangstellende vrijwilligers. Doelstelling: meerdere 
oefenvormen kunnen hanteren en goed leren aanspelen.  
Karen Kooijman vraagt of deze training ook toegankelijk is voor de tennishulpjes.  In beginsel niet.  
Joep Kerkhoff stelt voor om een tennisapp voor de leden in het leven te roepen; bij voorkeur 
uitsluitend voor afgelastingen. Marijke Smits zal dit organiseren.  
 

❑ Namens de Ledencommissie laat Marijke Smits weten dat wij voor de beginnersgroep nog leden 
kunnen plaatsen. De dit jaar opgerichte ‘Babbels’ valt erg goed bij de leden. Vrijwilligers die dit 
periodiek informatiebulletin voor de leden ook willen ontvangen kunnen dit melden bij Marijke 
Smits.    
 

❑ De Sponsorcommissie komt 2 á 3 x per jaar bij elkaar. Frans Hoebee laat weten dat wij ons gelukkig 
mogen prijzen met een paar grote sponsoren (ING, Rabo en Stichting Nelis van Dril), een aantal vaste 
sponsoren en vele vrienden van Smash.  
Sommige sponsoren schenken alleen aan financieel gezonde verenigingen. Soms is Smash vrij in de 
besteding van de gelden, soms dient de gift te worden geoormerkt. Andere (potentiële) sponsoren 
vinden juist weer dat Smash genoeg eigen middelen heeft.  
Hoewel de sponsoring er ook voor het komend jaar weer goed uitziet, geven de huidige inkomsten 
nooit een garantie voor de toekomst.   
 

❑ Aan het verslag van de Evenementencommissie mag - wat Annelies Abbas betreft - worden 
toegevoegd dat de pannenkoekenavond in de Fablo óók zeer geslaagd was. Waarvan akte.  
 

❑ Bij onze Vertrouwenspersoon, Thera van Kouterik, zijn afgelopen jaar gelukkig geen incidenten 
gemeld.  
 

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid  
Bernard Schyns en Loek Timmer hebben de kas gecontroleerd, akkoord bevonden en het verslag 
ondertekend.  
Omdat Arjan Kröner naar alle waarschijnlijkheid niet beschikbaar is, zal de penningmeester Loek 
Timmer of Bernard Schyns vragen nog een jaar extra de kascommissie te willen doen samen met Paul 
Bruijnes. Ben Roozen heeft zich opgeworpen als nieuw reserve kascommissielid. Waarvoor dank.  
  

7. Financieel overzicht 2018/2019 
De penningmeester, Fred Loonen, geeft een uitgebreide toelichting op het financieel jaaroverzicht.   
De verhoging van de contributie met € 10 (en navenante korting bij tijdige betaling) is soepel en 
succesvol verlopen. Op twee personen ná heeft iedereen op tijd aan zijn/haar contributieverplichting 
voldaan.  
Er is afgelopen boekjaar ruim € 6.000 aan kledingkosten gemaakt en de funding daarvoor dateert 
voor een groot deel van het boekjaar 2017/18. Hierdoor is er een groot verschil tussen inkomsten en 
uitgaven.  
De sponsorinkomsten vielen ruim hoger uit dan begroot met dank aan de sponsorcommissie.  
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Op de vraag van Ben Roozen naar de hoge kosten (€ 6.292) van het lesmateriaal, meldt de 
penningmeester dat hierin ook de kosten voor de nieuwe kleding van de leden zijn verwerkt. De 
leden hebben de kleding in bruikleen. Bij beëindiging van hun lidmaatschap dienen zij de kleding 
weer in te leveren.  
 
Joep Kerkhoff vraagt of het niet zinvol is weer mee te doen aan de Grote Clubactie. Besloten wordt 
om dit in overweging te nemen ingeval de overige sponsorinkomsten in de toekomst enorm zouden 
teruglopen. 
 

8. Vaststelling van de begroting 2019/2020. 
❑ Voor het komend boekjaar is € 9.280 aan giften en sponsoring begroot (waarvan een groot deel 

al is ontvangen/toegezegd). 
 

❑ Aan contributie zal komend jaar iets minder binnenkomen als gevolg van teruglopend 
ledenaantal. Jammer gezien wij nu nèt een extra baan hebben kunnen regelen.  
   

❑ De penningmeester geeft aan dat er aan al dit goede financiële nieuws wel een keerzijde zit en 
waarschuwt voor de (verre) toekomst. Gezien de grote reserves handhaven wij de contributie nu 
al jaren op hetzelfde niveau. Op zich is dat prima, maar onze kosten gaan wel gewoon omhoog. 
Daarmee wordt het gat tussen inkomsten en uitgaven exclusief onzekere sponsorinkomsten 
jaarlijks groter. Mochten de sponsorinkomsten teleurstellen dan kan het hard achteruitgaan met 
de reserves.  

 
❑ Voor het Vogelenzangtoernooi van 2020 is € 200 gereserveerd (bleef over van toernooi in 2019). 

 
❑ Terugkomend op de ingezonden mail van Ben Roozen wordt - na een levendige discussie en een 

korte schorsing door het bestuur - met instemming van de ALV als volgt besloten:  
De komende drie seizoenen zal voor het Vogelenzangtoernooi èn het Vriendentoernooi géén 
eigen bijdrage aan de leden worden gevraagd. Na twee jaar (tijdens de ALV van 2021) zal 
tussentijds worden geëvalueerd of dit besluit nog steeds wenselijk en haalbaar is).    
 

De ALV gaat verder unaniem akkoord met de begroting.  
 

9. Vaststelling van de contributie 
De contributie blijft met ingang van 1 april 2020 ongewijzigd € 100 per seizoen, met dien verstande 
dat voor degenen die op tijd aan hun betaalverplichting voldoen een korting van  
€ 10 wordt toegepast. Voor de leden die een automatische incasso hebben afgegeven en degenen 
(zonder automatische incasso) die op tijd hun contributie voldoen, blijft deze dus per saldo 
onveranderd op € 90 per seizoen.  
 

10. Wisselingen commissie- en bestuursleden  
Michiel Neeskens (TC) en Irma Neeskens-van Staveren (EC) hebben hun taken neergelegd. Michiel is 
vervangen door Menno Stemmerik. Voor de evenementencommissie bestaat nu formeel een 
vacature. Marjolein van Maris heeft overigens aangegeven bij evenementen te willen assisteren bij 
de catering.  
 

11. Rondvraag 
❑ Karen Kooijman laat weten dat veel van onze leden hebben meegedaan aan de toernooien in 

Nieuw-Vennep en Houten. Waren erg succesvol.   
 

❑ Ali Roozen wil in dit verband dat iemand binnen TV Smash dit coördineert. De voorzitter laat 
weten dat deze discussie al eerder is gevoerd en dat alleen deelname aan de Special Olympics en 
het NK door het bestuur wordt gefaciliteerd.   
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In het door de ALV goedgekeurde beleidsplan zijn hierover al eerder afspraken gemaakt: Smash 
stimuleert de participatie van onze leden aan interne zowel als externe toernooien en 
wedstrijden. Ze zullen echter wel zelf in staat moeten zijn buddy’s, vervoer en begeleiding te 
regelen.  
Dit laat onverlet dat, als iemand op eigen initiatief de coördinatie hiervan op zich wil nemen, dit 
uiteraard prima is.  

12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.30 uur.   
 


