
Verslag Algemene Ledenvergadering TV Duno d.d. 16 maart 2015 

Tijd        : 20.30 uur 

Locatie  : Clubgebouw 

Notulist : Ella van Dijk 

 

1. Opening 

Godert heet allen welkom en opent de ALV. 

2. Mededelingen 

Marianne wordt vanwege ziekte vanavond vervangen door Ella. De volgende personen hebben zich 
afgemeld: Carine en Steven van Ketwich Verschuur, Jaqueline Hageman, Anky Mulder, Nicolette van 
Walre de Bordes, Henny van der Heeden , Irma Corten,  Marion van de Kolk, Ine Janssens en Jelle 
Wieringa. 

3. Vaststelling agenda 

Geen wijzigingen. 

4. Verslag ALV 13 oktober 2014 

Punt 10: Begroting Stichting. ‘’Er is in 2015 nog een buffer van 10.000 – 1.500 euro’’. 1.500 moet zijn 
15.000 euro. 

De notulen worden goedgekeurd, met dank aan Carine van Ketwich Verschuur. 

5. Financieel Jaarverslag TV Duno 
Kascontrole/benoeming nieuwe kascommissie 

Marieke licht jaarverslag kort toe. De realisatie 2014 ten aanzien van baanverhuur was aanmerkelijk 
hoger dan het budget. Dit heeft te maken met het feit dat baanverhuur aan First Class Tennis 2 jaren 
betrof. 

Jan Volmuller vraagt of € 90.000,-- (budget 2015 contributies) wel haalbaar is en hoe de stand van 
zaken met betrekking tot het aantal leden is. 

Godert meldt dat het ledenaantal inderdaad een zorgelijke kwestie is en dat nu is begonnen met een 
ledenwerfactie (georganiseerd door Tennis Intro). Ieder huishouden in de Gemeente Renkum heeft 
een actiefolder ontvangen. De kennismakingsactie houdt in: 2 tennislessen van 60 minuten voor        
€ 29,-- en indien men na de cursus lid wordt, € 49,-- korting op een jaarlidmaatschap. Tennis Intro is 
een organisatie die zich richt op ledenwerving en samenwerkt met een vereniging op basis van “no 
cure, no pay’’ (d.w.z. indien geen nieuwe leden, dan geen betaling aan Tennis Intro). Van ieder nieuw 
lid voortkomende uit deze actie, ontvangt Tennis Intro een % van het contributiegeld. Inschrijven 
voor deze kennismakingsactie geschiedt via Tennis Intro. Deze wervingsactie zal nog 3 maal dit jaar 
plaatsvinden. Tennis Intro heeft op dit moment eenzelfde soort actie in Apeldoorn georganiseerd, 
welke zeer succesvol is. De folders van deze kennismakingsactie liggen in het clubhuis en leden 
kunnen deze meenemen om bijvoorbeeld hun buurtbewoners te informeren over deze actie. Tennis 
Intro is er voor ledenwerving en niet voor ledenbehoud. 



Sabine van Krimpen (Commissie Ledenbehoud): De commissie heeft aan een workshop 
ledenwerving/ledenbehoud van KNLTB deelgenomen. De commissie zal zich niet bezighouden met 
ledenwerving, maar met ledenbehoud. Er zal op de vrijdagavond een instuif voor bestaande leden en 
ook voor nieuwe leden worden georganiseerd. De commissie is er zich van bewust dat deelname aan 
de maandagavondinstuif is teruggelopen, maar meent dat wellicht een andere groep mensen op de 
vrijdagavondinstuif kan worden bereikt. Een nieuw lid zal door de commissie worden uitgenodigd op 
de club en haar/hem een rondleiding geven en vertellen hoe e.e.a. werkt op onze club. Met de 
nieuwe leden zal daarna regelmatig contact worden opgenomen. De commissie is ook op zoek naar 
leden die bereid zijn om met nieuwe leden te gaan tennissen. 

Kascontrole/benoeming nieuwe kascommissie 

Suzanne Jansen doet verslag. De kascommissie heeft het financieel jaarverslag gecontroleerd en in 
orde bevonden. De kascommissie stelt voor het bestuur te dechargeren. De ALV dechargeert het 
bestuur. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit: Suzanne Jansen, Gerard Krielen en Karin Appel. 

6. Financieel Jaarverslag Stichting Waayenberg 

Han van Haaster heeft het bestuur een mail gestuurd waarin hij vraagt of het ook mogelijk is om 
voorafgaande aan de ALV een schriftelijk financieel jaarverslag van de Stichting aan de leden te doen 
toekomen in plaats van een mondelinge toelichting van de Stichting tijdens de vergadering. De 
vereniging doneert jaarlijks € 50.000,-- aan de Stichting en Han meent dat het voor de leden prettig 
zou zijn te weten hoe de Stichting er financieel voor staat. 

Jan Volmuller: In het Stichtingsbestuur zit ook de voorzitter en de penningmeester van de vereniging 
en twee maal per jaar geeft de Stichting mondeling inzicht in de cijfers aan de ALV. Indien leden 
geïnteresseerd zijn, kan de Stichting altijd inzicht in de financiën geven. 

Godert meldt dat het bestuur begrijpt dat deze vraag vanuit de ALV wordt gesteld en zal in de 
komende vergadering met de Stichting overleggen op welke wijze gehoor kan worden gegeven aan 
de door Han van Haaster gestelde vraag. 

Herman van Houtum: 7 jaar geleden zijn de grasbanen gerenoveerd, 4 jaar geleden is het dak 
clubhuis vernieuwd en nu zijn de gravelbanen gerenoveerd. Dit alles heeft plaatsgevonden uit gelden 
Stichting (dus zonder leningen). Op dit moment is er nog een positief saldo van € 4.000,-- in kas van 
de Stichting. 

7. Verslag Commissies 

Robert (J.C.): Aan de winterwedstrijden (Duno,  OTV en Hoogkamp) hebben totaal ca. 100 jeugdleden 
meegedaan. Deze competitie wordt op zondagochtend 22 maart afgesloten. Op zondagmiddag 22 
maart vindt het adoptietoernooi plaats. Echter in verband met het aantal inschrijvingen tot nu toe, 
zal dit toernooi waarschijnlijk geen doorgang vinden. Elke eerste zondag van de maand (vanaf 
september 2014) hebben vele Duno jeugdleden deelgenomen aan de World Tour Tenniskids. 

Jurgen Appel (T.C.): De wintercompetities zijn bijna afgerond. De bezetting bij de mixed competitie 
was matig. Overwogen wordt volgend jaar grotere poules te maken zodat eenieder meer partijen 
speelt. Daarentegen was de woensdagavondcompetitie uitermate goed bezet. Op 31 maart worden 
alle wintercompetities afgesloten met een instuif voor alle deelnemers. Het Pre Season toernooi is 
van 27 t/m 29 maart. Op dit moment zijn er 40 aanmeldingen. Van 6 t/m 12 juli wordt het Open 
Renkums toernooi georganiseerd (Duno, Harten en Bakkershaag) en van 24 augustus t/m 30 
augustus vindt het Open Raad TV Duno toernooi plaats. 

 



8. Rondvraag 

Gerard Thomas betreurt het dat op de vrijdagochtend het clubhuis is gesloten en vraagt of dit zo zal 
blijven in de komende zomerperiode. Godert meldt dat er door Gido een inventarisatie heeft 
plaatsgevonden en daaruit is gebleken dat er op de vrijdagochtenden te weinig vraag (afname koffie 
e.d.) was en derhalve is toen in overleg met Gido besloten dat het clubhuis op vrijdagochtend niet 
geopend is. De kleedruimten e.d. zijn echter wel altijd toegankelijk. Zodra blijkt dat er weer 
voldoende vraag is, zou in overleg met Gido het clubhuis op de vrijdagochtend weer geopend kunnen 
zijn. 

Willem en Jan: A.s. zaterdag is er weer een klusjesdag voor karweitjes buiten. Diverse aanwezigen 
bieden hun hulp aan. Godert verzoekt de heren een volgende klusjesdag wat eerder aan te kondigen. 
In mei en juni verblijft Jan in het buitenland en aangezien Willem het onderhoud niet alleen kan 
doen, vraagt Jan hulp bij het onderhoud van de banen. Jan heeft deze oproep hiervoor ook op de 
Duno website gezet. 

Godert: Aan alle leden is een mail gestuurd betreffende het afhalen van de ledenpasjes. De leden 
worden verzocht het in de bijlage meegestuurde inventarisatieformulier (vrijwilligerswerk) in te 
vullen en mee te nemen naar de afhaaldagen. Ook zal aan de leden tijdens deze afhaaldagen een 
jaarkalender (april 2015 t/m maart 2016) worden uitgereikt. Hierin staan alle competities, 
toernooien, activiteiten e.d. vermeld. 

Stacey: Vanwege de overgang naar een nieuw ledenadministratiesysteem gaat facturatie contributie 
pas eind deze maand plaatsvinden. Voor leden die niet voor automatische incasso hebben gekozen, 
zullen nog andere afhaaldagen pasjes worden ingepland. 

9. Sluiting 

Godert dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 


