
Verslag Algemene ledenvergadering TC Maliskamp van 14 september 2020 

Van het bestuur zijn aanwezig: Philipp Stropnigg (voorzitter), Ruud Roelofs (secretaris), Bart 

van Binsbergen (penningmeester), Jeroen den Houter (voorzitter TC) en Tim Bouwer 

(voorzitter recreatiecommissie). Niet aanwezig is: Ellen van Dijk (voorzitter 

paviljoencommissie). 

1-2. Opening/ mededelingen/ ingekomen stukken 

De voorzitter opent deze bijzondere vergadering in de openlucht om 20:00 uur en heet 

de circa veertig verschenen leden welkom. Er zijn twaalf berichten van verhindering 

ingekomen en zes leden hebben stukken opgevraagd. Er zijn geen ingekomen stukken. 

Deze ALV was oorspronkelijk geagendeerd voor 15 maart 2020 maar kon destijds 

door de Covid-19 maatregelen geen doorgang vinden. Gelukkig kan de ALV thans wel 

volledig “coronaproof” worden gehouden, met dank aan degenen die dit logistiek 

hebben voorbereid. Aan de agendapunten wordt op verzoek van enige leden een nieuw 

agendapunt toegevoegd onder 7a. 

 

3. Vaststelling verslag van ALV 18 maart 2019   

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Jaarverslag 2019 van bestuur en commissies 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Financiële zaken 

a. Verslag kascommissie over 2019 

Martin Spoek doet mede namens Jan Popelier uitgebreid verslag van de 

bevindingen van de kascommissie. Dit verslag is als bijlage a aan het verslag van 

deze vergadering gehecht. Voorgesteld wordt om decharge te verlenen. 

b. Financieel verslag over 2019 

De penningmeester licht zijn verslag en cijfers toe. Zie bijlage b. Er zijn over 

2019 weinig bijzonderheden te vermelden. De resultaten liggen in lijn met de voor 

2019 opgestelde begroting. De penningmeester geeft tevens alvast een (actueel) 

doorkijkje naar 2020. Door corona is het aanvankelijk geprognostiseerde beeld 

sterk gewijzigd. Mogelijk kan de gemiste baromzet nog voor een belangrijk deel 

door enkele - al deels ontvangen - overheidssubsidies en bijdragen van sponsors 

worden gecompenseerd. Daarnaast zal nog kritisch moeten worden bezien op 

welke kosten mogelijk verder kan worden bespaard. 

c. Verlening decharge aan bestuur over 2019    

De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het in 2019 gevoerde 

financiële beleid. 

d. Benoeming kascommissie 

Henri-Jan Staal en Jan Popelier vormen voor 2020 de kascommissie. 

e. Contributie 2020   

De vergadering stelt de contributie voor 2020 vast. Aan het eerder gedane voorstel 

om in 2020 niet te indexeren wordt niet getornd zodat de bedragen voor 2019 ook 

voor 2020 blijven gelden. Al eerder werd door het bestuur voorlopig beslist om 

van nieuwe leden geen inschrijvingsgeld meer te vragen en de contributie voor 



jeugdleden naar beneden bij te stellen. De ALV stemt hiermee in. Aangetekend 

wordt nog dat vanwege de financiële situatie van TCM in 2021 de indexering naar 

verwachting niet achterwege kan blijven.   

 

6. Naar een rookvrij TC Maliskamp  

De secretaris licht het bestuursbesluit toe om fasegewijs te komen tot een rookvrij 

TCM. Deze toelichting is als bijlage c gehecht aan dit verslag. Kort gezegd komt het 

erop neer dat er vanaf 1 oktober 2020 niet meer mag worden gerookt op of nabij het 

hoofdterras en/of langs de tennisbanen, dat er alleen nog mag worden gerookt op het 

zijterras dat uitziet op de banen 6 t/m 8, dat als er tennisactiviteiten zijn voor de jeugd 

t/m 16 jaar nergens meer op het tennispark mag worden gerookt en dat het bestuur 

ervan uitgaat dat ieder zich aan deze regels houdt én dat men een ander erop 

aanspreekt als dat niet gebeurt. Het bestuur realiseert zich dat dit van sommigen een 

wat andere “mindset” vergt (“gezond sporten gaat niet samen met roken”) oftewel “als 

we gaan tennissen, hoort daar (even) geen roken bij”.   

 

7. Opstart jeugdcommissie 

De voorzitter meldt dat Loes Bonnemayer bereid is gevonden als contactpersoon voor 

de jeugd te gaan fungeren. Loes stelt zich daarop voor aan de vergadering en geeft een 

korte toelichting. Loes heeft de afgelopen periode al regelmatig, soms samen met 

andere ouders van jeugdleden, de begeleiding en organisatie van jeugdactiviteiten bij 

TCM op zich genomen. De opzet is om dit samen met enkele andere ouders/ leden 

verder uit te bouwen en geleidelijk aan weer tot de vorming van een jeugdcommissie 

te komen. De vergadering juicht dit initiatief toe. 

 

       7a. Onrust en onvrede onder clubleden (toegevoegd agendapunt) 

Carla van den Broek voert namens een aantal verontruste leden het woord. Aan de 

hand van een notitie licht zij toe waar het volgens hen op dit moment aan schort en wat 

beter kan. De notitie is als bijlage d aan dit verslag gehecht. Het betreft in de kern een 

viertal punten, te weten: 1. het terugbrengen van de gezelligheid op de club, 2. de 

omzet van de club verhogen, 3. meer flexibiliteit en communicatie onderling en 4. 

vermijden van risico op beëindiging lidmaatschap van trouwe en nieuwe clubleden. De 

voorzitter dankt Carla voor de constructieve inbreng en de wil om ook zelf mee aan te 

pakken. Hij zegt toe hier binnenkort op terug te komen en in samenspraak een concreet 

plan van aanpak te bespreken.  

 

8. Verkiezing/ afscheid bestuursleden 

Aftredend is Jeroen den Houter. Hij blijft voorlopig nog even aan totdat een opvolger 

is gevonden. De voorzitter dankt Jeroen voor zijn tijd en inzet als voorzitter van de TC 

de afgelopen jaren. Ellen van Dijk en Tim Bouwer wisselen binnen het bestuur van 

functie. Ellen wordt voorzitter van de recreatiecommissie en Tim wordt voorzitter van 

de paviljoencommissie. De vacature voor de functie van bestuurslid/voorzitter van de 

jeugdcommissie staat nog open. 

 

9. Rondvraag en sluiting      

- Gesteld wordt dat de kwaliteit van de muziekvoorziening in het clubhuis te wensen 

overlaat. Dit heeft de aandacht en de laatste update is zojuist gerealiseerd. 



- Desgevraagd licht Ineke Schaapman nog eens toe waarom het OVT dit jaar niet 

doorgaat. 

- Aandacht wordt gevraagd voor de belabberde toestand van de terrasstoelen. Dit 

wordt door velen als een serieus probleem gezien. Zou hier niet op korte termijn 

bijv. door een bijdrage van de Club van 50 in kunnen worden voorzien ?   

 

10.  Afsluiting 

Niets meer aan de orde zijnde en met dank voor ieders inbreng, sluit de voorzitter de 

vergadering om 21.30 uur en biedt de aanwezige leden namens het bestuur een drankje 

aan. 

 

1 oktober 2020, 

Ruud Roelofs, secretaris van TC Maliskamp 

 

Voorlopig vastgesteld door het bestuur op 17 november 2020…. 

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering op …. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage a        Terug naar verslag



 
 

 

 

 

 



Bijlage b   Terug naar verslag



 
 

 

 

 

 



Bijlage c   Terug naar verslag 

 

 
 

 

 

 

 

 



Bijlage d   Terug naar verslag





 


