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VERSLAG van de
Algemene Leden Vergadering van Tennisvereniging Tachys.
Datum

maandag 18 maart 2019

Aanwezig
Afgemeld
Notulist

40 leden
8 leden
Marianne Kerkman

Agenda:
01. Opening en mededelingen.
Johan opent om 20.40 uur de vergadering.
Er zijn geen mededelingen.
02. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2018.
Geen opmerkingen. Worden goedgekeurd met dank aan de notuliste Marianne
Kerkman.
03. Terugblik, actuele zaken en plannen van de vereniging.
Johan heet iedereen welkom op de Algemene Leden Vergadering van 2019
Hij vraagt 1 minuut stilte voor alle leden en oud-leden die ons zijn ontvallen.
Zoals we hadden gehoopt is 2018 een rustig jaar geweest voor het bestuur van
tennisvereniging Tachys.
Na het jubileumjaar zijn er door de commissies mooie toernooien gehouden en er zijn 2
competities toegevoegd: Tachys Open Winter Single Toernooi en de Najaarscompetitie.
De beheercommissie heeft het terras vergroot en er is mooi nieuw terrasmeubilair
aangeschaft.
Door het mooie weer en het groeien van de heg heeft de beheercommissie in
september / oktober de heg (afscheiding langs toegangspad) extra gesnoeid. We hopen
dat er zo minder ballen verloren gaan. Ook heeft de Gemeente Nijmegen (na diverse
telefoontjes) de heg langs baan 5 gesnoeid.
Over de extra lichtmasten en LED verlichting op baan 7 komen alleen maar positieve
reacties.
Door het aanpassen van de uren van de tennislessen is er wat meer ruimte om op
drukke avonden vrij te tennissen. Tennislessen en vrij tennissen lopen zo goed in elkaar
over. Het bestuur zal erop blijven toezien, dat dit evenwicht blijft bewaard.
Als bestuur zijn we tevreden met de trainers van Maximumtennis (Lennart en Mike).
Door de KNLTB wordt er regelmatig een update gedaan met betrekking tot het
afhangbord en de KNLTB Club App. Hoewel nog niet alles feilloos is, heeft het bestuur,
in samenspraak met de IT commissie besloten om met website geheel over te gaan
naar de KNLTB. Op deze manier ben je altijd op de hoogte van het actuele
Tachysnieuws, alsook van de bespeelbaarheid van de banen.
Download de KNLTB Club app via de appstore op je smartphone.
Via een roadshow is informatie verschaft door de KNLTB. Hier werd aangekondigd dat
er een vernieuwd programma en club app zou komen (versie 2.0).
Degenen die al een KNLTB club app hebben zullen een mail krijgen van de KNLTB met
een nieuw wachtwoord en uitleg hoe deze te installeren,
Het aantal leden was in 2018 594. Er is geen ledenstop nodig.
Albert onze man van het baanonderhoud doet zijn werk naar behoren onder begeleiding
van Joseph en Lex. Het jaarlijks baanonderhoud en keuring wordt door Tennisbouw
gedaan en die geeft ook het advies wat betreft baanonderhoud. Joseph en Lex zijn ook
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betrokken bij het baanonderhoud zoals hoogte van netten, zand en zout strooien en
reparatie van de netten of vervanging daarvan enz.
Het huidige digitale afhangbord werkt steeds beter en de aanpassing dat het systeem
de baan kiest werkt naar behoren. Het systeem kiest de baan in willekeurige volgorde:
het kan dus zijn dat er op de banen 1 en 2 niet gespeeld wordt en dat je toch naar baan
4 of 5 wordt verwezen. Als dit niet zo zou zijn zouden de banen 1 en 2 altijd bezet zijn
met als gevolg dat deze banen eerder versleten zijn.
Wat gaat er gebeuren in 2019?
Door de regelmatige storingen van de verlichting op de banen 3, 4 en 5 is er een offerte
aangevraagd voor LED verlichting op deze banen. Er zal ook subsidie aangevraagd
worden. De verlichting en de schakelkasten zijn aan vervanging toe (minimaal 40 jaar
oud). Met de LED verlichting komen deze kasten te vervallen.
Aan de achterzijde van het clubhuis (Energieweg) worden wat aanpassingen gedaan
om de inbraakschade te herstellen en dit in toekomst te voorkomen (geen raam meer).
Het clubhuis is nu bijna volledig geïsoleerd op de spouwmuur na. Ook hiervoor gaan wij
offertes aanvragen. Daarnaast blijft het klusteam wekelijks allerlei voorkomende klusjes
doen.
Het bestuur wil alle commissies, vrijwilligers en alle andere mensen die zich hebben
ingezet voor Tachys bedanken, want zonder deze mensen kan Tachys niet bestaan.
Ook de sponsoren van Tachys, namelijk: Docqmans bierbrouwerij, Garage van Ottele,
Marc Sport, `t Sfeerhuys “De Looimolen”, Fysiotherapie Dukenburg, Oliva en
Coffee@work willen we bedanken voor hun bijdrage.
De aanwezige leden geven applaus.
04. Financieel Jaarverslag 2018.
Het financieel overzicht ligt ter inzage. Investeringen in 2018 zijn terrasmeubilair en
verwarmde stoelkussens.
Dick van Eck vraagt wat de opbrengst is van de zonnepanelen? Er is in de periode
2017/18 17.000 kWh teruggegeven. Het voorschot is van €646 naar € 500 gegaan.
Er zijn geen verdere vragen.
05. Verslag van de Kascontrolecommissie 2018.
Meggie Rutten doet het woord, ook namens Suzanne van Ottele (afwezig).
In de eerste plaats willen we aangeven, dat het afgelopen jaar positieve ontwikkelingen
hebben plaatsgevonden rondom de administratie. Er zijn gerichte acties ondernomen ter
verbetering en de samenwerking tussen bestuur en administratie is doorontwikkeld. Dit
is merkbaar voor de kascontrolecommissie. Er zijn een paar aanbevelingen gedaan,
waar het bestuur mee aan de slag gaat. Een compliment aan het bestuur en de
administratie.
Tachys is (nog steeds) financieel gezond met daarbij een substantieel bedrag aan
reserves.
Daarom zal de Kascommissie decharge verlenen aan de penningmeester.
06. Vaststellen begrotingen en contributies.
a.
definitieve begroting 2019 en definitieve contributies 2019
b.
conceptbegroting 2020 en contributies 2020.
c.
contributie voor 2019 wordt in 2 keer geïnd.
Johan geeft de volgende toelichting:
Doordat in de afgelopen jaren de kosten bij de KNLTB en de automatisering
(ledenadministratie, afhangbord en financiën) omhoog zijn gegaan moet het bestuur
de contributie na 10 jaar verhogen met ca. 5 % in 2020.
Voor senioren wordt de contributie € 140 (of 2x €70) en voor Junioren € 100 (of 2 x €50)
De Ideal optie via de KNLTB club is niet toegevoegd omdat er dan geen keuze
mogelijk is om in twee keer te betalen.
Kees Dinnessen vraagt zich af verhoging van de contributie wel nodig Is? Zijn er niet
voldoende reserves?
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Johan: we moeten niet teveel interen. Er komen grote uitgaves aan, zoals LED
verlichting en banenonderhoud (banen 1 en 2 moeten in 2022 worden vervangen)
Ad Bouwman pleit ervoor om standaard de contributie te verhogen, bv 1 keer per 2 jaar.
Vroeger hadden we fl130.000 als reserve, nu €70.000, dus zoveel is dat niet.
Het bestuur zal hierover nadenken.
De vergadering gaat akkoord met voorstel om de contributie in 2020 met ongeveer 5%
te verhogen
Ook gaat de vergadering akkoord met het voorstel om een 5-jaren begroting op te
stellen. Hierin kan dan ook de verhoging van contributie meegenomen worden.
Het voorstel van Glenda om de begroting op beamer zetten zal het bestuur meenemen
in de voorbereidingen voor volgend jaar..
Marcel Schmidt vraagt waarom de verhoging teamgelden competitie van €50 naar € 60
is gegaan. Dit is omdat de kosten niet meer dekkend waren. Je krijgt daarvoor ook
tennisballen.
Bedrijventoernooi is door komst Najaarscompetitie niet geweest in 2018 en gaat nu in
voorjaar 2019 plaatsvinden. Het geld van 2017 is doorgeschoven naar 2019.
Vraag Jacqueline: G-tennis € 0?
Ine: voor Special Olympics zijn veel sponsoren gevonden. Nu dit niet doorging heeft
Tachys zelf toernooi georganiseerd voor G-tennissers. Er is echter veel geld over. Dit is
geoormerkt voor G-tennis en is nu geboekt bij reserveringen.
De begrotingen en financiële stukken worden goedgekeurd.
07. Verkiezing bestuursleden:
aftredend en niet herkiesbaar: Glenda Dinnessen en Lars van Bergen
toetredend
Jacqueline Davids Blumink en Karin Bosman
08. Verkiezing commissies en verslag commissies
Technische Commissie (TC)
aftredend lid
Glenda Dinnessen
toetredend voorzitter
Jacqueline Davids Blumink
toetredend lid
Suzanne van Ottele
Sjors Jansen
Commissie Recreatief Tennis (CRT)
aftredend voorzitter
Lars van Bergen
toetredend voorzitter
Karin Bosman
Jeugd Commissie (JC)
aftredend lid
toetredend lid

Marjolein de Vos
?

Kascontrole commissie
aftredend
toetredend
reserve

Meggie Rutten
Suzanne van Ottele en Marian Rutten
Loes Hopman

Webbeheer en clubapp

Ton Geurts, Gijs Mahler

G-tennis, Ledenadministratie, IT-commissie en Beheercommissie: geen wijzigingen
Johan spreekt Glenda toe.
Glenda, na 19 jaar neem je afscheid van de TC.
Het was moeilijk om officiële informatie te achterhalen bij de KNLTB die niet verder terug
kan gaan als 2004. Wat we gevonden hebben is het volgende:
- Lid van de TC vanaf maart 2001.
- VCL-er van oktober 2004 t/m september 2013
- Toernooileider van december 2012 t/m 2019.
- En volgens de KvK in dienst als lid van het bestuur vanaf 16 maart 2009 tot
heden.
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Dit is een hele mooie lijst als vrijwilliger bij de tennisvereniging Tachys.
Glenda- je bent altijd betrokken en bereid om mee te denken en te werken.
- je weet erg veel over TC zaken en kennis van toernooizaken.
- je zorgt goed voor de buitenboel: terras, plantenbakken, terrasmeubilair, planten
en bloemen. We hebben hierdoor het fleurigste terras van alle tennisclubs!
- fijn dat je ook in de toekomst voor de planten en bloemen wilt blijven zorgen
Glenda je hebt echt veel gedaan voor onze mooie tennisvereniging Tachys.
Volgens de statuten zijn leden die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging
onderscheiden hebben en leden die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt en die tot erelid dan wel lid van verdiensten zijn benoemd bij besluit
van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
De voorzitter vraagt de vergadering dan ook toestemming om Glenda Dinessen tot
Erelid van de Tennisvereniging Tachys te benoemen.
De vergadering is hiermee akkoord.
Verslag TC
Open Enkel Toernooi: evenals vorig jaar (2018) veel inschrijvingen. Veel meer heren
dan dames. Evenals vorig jaar slecht weer!!! Goede bezetting en ondanks weer
geslaagd toernooi. Volgend jaar nemen we het weer mee in de kalender
Competitie:
VJC 2018 25 teams, VJC 2019 23 teams waarvan 8 op vrijdag, 11 op zaterdag, 4 op
zondag waarvan 1 8/9 comp. Helaas op vrijdag 2 teams uit moeten loten, 1 team is naar
de zondag gegaan en andere team heeft besloten ZAC te gaan spelen.
ZAC 2018 6 teams en 2019 5 teams.
NJC 2018 voor de eerste keer bij Tachys. 16 teams namen deel.
Open Dubbeltoernooi :
Deelname loopt wat terug. Dit jaar proberen meer mensen te bereiken via social media.
Dit jaar voor de 40e keer georganiseerd en daarom feestelijk tintje aan geven.
Clubkampioenschappen:
Ivm NJC week eerder dan gewoonlijk. Toch iets meer inschrijvingen. In 2019 ook weer
een week eerder om dezelfde reden. Clubkampioenen waren Marike Jacobs en Rob
Buis. Rob kan zijn titel niet meer verdedigen omdat hij verhuisd is. Dus de kansen liggen
weer helemaal open.
Bezetting TC:
Na 19 jaar trouwe dienst stopt Glenda. De TC heeft al afscheid genomen met een
etentje. Omdat de TC extra toernooien/competities erbij heeft, 2 nieuwe leden erbij:
Suzanne van Ottele en Sjors Jansen.
Verslag JC
De Jeugdcommissie is enthousiast over het afgelopen jaar. Met rond de 100 jeugdleden
en 8 JC-leden hebben we een leuk, gezellig, sportief jaar gehad. Er gaan steeds meer
kinderen meedoen aan de competitie en ook aan de recreatieve toernooien en dat
vinden we een goede ontwikkeling. Bij het slottoernooi hadden we zelfs 35 deelnemers.
Het meedoen met de najaarscompetitie is ons prima bevallen. De daarbij door Baan6
verzorgde lunches waren lekker en ook vanuit de bezoekende clubs krijgen we
regelmatig complimenten over de goed verzorgde en sportieve wedstrijddagen bij
Tachys.
Dit voorjaar hebben we maar liefst 9 teams die op de zondagen competitie spelen.
Onlangs heeft het schooltennis plaatsgevonden. Lennart en Mike hebben dit erg leuk
gedaan en er zijn al 18 kinderen die zich hebben aangemeld voor proeftennislessen.
Een groot deel van de jeugdleden volgt tennislessen. Met enige regelmatig hebben we
als JC overleg met Maximumtennis. We zijn tevreden over hoe dit loopt.
We staan ook in SjorsSportief en dit heeft tot nu toe 12 nieuwe leden opgeleverd.
Op dit moment bekijken we of het mogelijk is om shirtjes voor de jeugd te regelen, zodat
we een uniforme uitstraling hebben.
Tot slot: er zijn enkele JC-leden die na jaren trouwe dienst het stokje willen overdragen.
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Daarom willen we vragen of er leden zijn die belangstelling hebben om de JC te komen
ondersteunen. Dit kunnen uiteraard ouders van de jeugdleden zijn. Dus ken je iemand
die dat leuk zou vinden, laat het weten!
Verslag G-tennis
In maart 2018 zijn we voor het eerst uitgenodigd voor een G-toernooi door TV De
Haanenbergh in Wijchen. Het was een gezellig toernooi waar de spelers enorm van
hebben genoten.
Daarna volgde de jaarlijkse uitwisseling met TV De Helster uit Elst. Een leuk toernooi
waarbij te merken is dat de spelers elkaar na een aantal jaren beginnen te kennen.
Dan de Special Olympics in de Achterhoek. De voorbereidingen waren al in volle gang
tot we de mededeling kregen dat we waren uitgeloot. Er waren minder banen
beschikbaar dan voorgaande keer en er werd nu ook ge-enkeld, dus er konden
beduidend minder G-tennissers deelnemen.
Als alternatief hebben we in juni bij Tachys een groot toernooi georganiseerd. Met onze
G-leden hebben we op vrijdag een overnachting gemaakt bij de B&B van Daniëlle in
Beek. Hier hebben we ook samen pizza’s gebakken, wat een groot succes was.
Op zaterdag werd er getennist. Er waren 44 G-tennissers aanwezig van 7 verschillende
verenigingen. Het was een sportieve, leuke gezellige dag met schitterend weer. Helaas
hebben we de feestavond moeten cancelen omdat alle spelers te moe waren voor het
feest en vroeg in de avond, na de BBQ die baan 6 had verzorgd, huiswaarts keerden.
In 2018 hebben we van enkele G-leden afscheid moeten nemen vanwege verhuizing
maar gelukkig hebben we ook twee nieuwe leden. Er is nog ruimte voor 2 of 3 nieuwe
G-leden. We gaan actief werven.
Verslag CRT
We zijn er vorig jaar in geslaagd om de toernooien van de CRT weer op de
kaart te zetten. We begonnen met het lentetoernooi waarin we weer eens
ouderwets konden ‘rommelen’. Het invitatietoernooi en het slottoernooi
waren beiden een groot succes! Helaas kon Smashing Lady niet doorgaan in
verband met een tekort aan aanmeldingen en ook werd de herenavond minder
goed bezocht dan vorig jaar. Toch kunnen we spreken van een succesvol
jaar, zeker met de traditionele pubquiz als knallende afsluiting van het
jaar.
Verslag Winterhard(t)
Het aantal deelnemers groeit. Dit jaar deden er 250 mensen mee. Het was de 25 e editie
die feestelijk werd afgesloten in Lent.
Nieuw toernooi in 2019
In 2019 wordt bij Tachys voor het eerst een ééndaags toernooi georganiseerd voor
senioren (50+). Dit Senior Plus Toernooi vindt plaats op donderdag 20 juni, overdag, en
wordt georganiseerd door Glenda Dinnessen en Marianne Kerkman.
09. Ingekomen stukken.
Er zijn geen voorstellen ingediend door (minimaal 5 leden).
Er zijn geen ingekomen stukken.
10. Toelichting Tachys Club app + AVG
Naar aanleiding van de goede en duidelijke presentatie van Dick ontstaat er een
discussie over privacy ten aanzien van foto’s plaatsen op Fb, ledenlijsten verstrekken,
foto’s maken bij toernooien e.d.
Voorstel: neem bij inschrijfformulier van toernooi op, dat mensen wel/niet toestemming
geven voor maken van foto’s.
Algemeen: Tachys zal terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en verstrekken van
adressen.
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11. Rondvraag.
Brigitte: de bielzen zijn slecht? Johan: het lukt niet om deze voor de competitie te
vervangen.
Bernadette: koud op kussens. Kussens zijn niet voldoende. Kou komt van voren.
Glenda: het blijft koud. Evt elektrische heaters? Kosten?
Het bestuur zal naar aanvullende mogelijkheden kijken, ook wat verbruik kost.
Thea de Vries: vraagt of Het Nieuwe Baan 6 ook een stukje kan presenteren. Ze geeft
de complimenten aan Het Nieuwe Baan 6. Thea vraagt zich af of er een protocol
klaarligt over alcohol schenken aan jongeren (mysterie-guest). Johan heeft zal dit
bespreken met Het Nieuwe Baan 6.
Marike: let op geluidsoverlast. Johan: na 22.00 uur moeten de deuren dicht zijn. Komt
het geluid zeker van Tachys? In de gaten houden.
Marike: roken? Als er jeugd is, dan ook niet roken op/bij terras. Glenda: evt bij
jeugdtoernooi een bordje ophangen: gelieve niet te roken.
Quinten: internetverbinding is heel slecht. Johan: enkele keren iemand gehad van KPN.
Krayenhof heeft goede verbinding. Blauw Wit niet. Johan zal dit verder uitzoeken.
Johan dankt iedereen voor de inbreng en sluit om 22.15 uur de vergadering. Hij biedt de
leden namens het bestuur een drankje aan.
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