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Verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV “De Sluipers”,  
6 maart 2019 te Reeuwijk in het clubhuis.  
 
Aanwezige leden (33): Jan de Jong, Niels Maree, Robin Dijkstra, Martine Kok,  
Erica Binnendijk, Petra Bouwmeester, Jan Duits, Loes Lang, Niels van Zijp,  
Leen Ravestein, Gejo Vermij, Joep Schuttelaar, Aart van den Hoonaar, Marian Veenboer, 
Anneke Kruisheer, Maaike Klijnsmit-van Adrichem, Nico Hermenet, Jan Koole,  
Jan van Houten, Wouter de Jong, Peter Verkaaik, Bram Verheul, Lucie Smeenk,  
René Steenbergen, Cor Olivier, Henk Natte, Jan Kaatee, Peter Binken, Ruud ’t Hoen, Maartje 
Van der Draai van Pelt, Yvonne Kromwijk, Bart Lanweers, Kees Verwaal. 
 
1 Vaststellen agenda en opening 
De voorzitter Jan de Jong opent de vergadering om 20:00 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Een speciaal welkom is er voor de ereleden en leden van verdiensten: Jan van 
Houten en Ruud ’t Hoen. 
De volgende leden hebben zich afgemeld(dank hiervoor):  
Marry van Houten, John Kempeneers, Wout Beute, Norbert van Adrichem, Jan de Breij, 
Gerard Aerts. 
 
2 Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3 Mededelingen 
De voorzitter geeft aan dat hij om 20:45 uur de vergadering moet verlaten in verband met 
andere verplichtingen. Niels Maree neemt het voorzitterschap dan over. 
 
4 Goedkeuren notulen Algemene ledenvergadering 26 maart 2018 
De notulen van de vorige ALV 26 maart 2018 worden verder zonder wijzigingen of 
opmerkingen goedgekeurd, met dank aan Ellen Joling. 
 
5 Commissie verslagen 
De verslagen van de diverse commissies worden goedgekeurd. 
 
6 Financieel verslag 2018 
De penningmeester presenteert de cijfers van 2018. Het banksaldo is gestegen o.a. doordat 
er relatief weinig investeringen zijn gedaan. Daarnaast was er een fikse toename van de 
sponsorinkomsten. Het aantal leden is licht gestegen t.o.v. de begroting (tennisleden -23 en 
squash +31). Het ledenaantal lijkt te stabiliseren, het nieuwe Racket Café speelt heeft een 
positieve invloed. 
Er moet nog een bedrag aan subsidie worden terugbetaald wegens niet uitgevoerde 
werkzaamheden, dit is uitgesteld vanwege de vernieuwing van het tennispark. Banksaldo 
eind 2018: € 124.313   Resultaat: € 2.528  
Eigen Vermogen: € 134.807   Liquide middelen: € 124.313 
/// 
Loes Lang informeert waar in de jaarrekening het bedrag aan nog terug te betalen subsidie staat 
vermeld. Dit staat bij de schulden. 
Maaike Klijnsmit-van Adrichem (ledenadministratie) deelt mede dat het exacte ledenaantal 
waarschijnlijk nog iets hoger is. Door een fout in het systeem was niet alles inzichtelijk. 
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7 Kascommissie 
Niels van Zijp deelt mede dat er weinig bijzonderheden zijn. De verklaring van de 
kascommissie, met het verzoek het bestuur decharge te verlenen, is daarmee akkoord 
bevonden. Loes Lang meldt zich aan als opvolger van Jan de Kievit.  
 
8 Vaststellen begroting 2019 
Ondanks de stijging van een aantal kosten o.a. energie (landelijke stijging), onderhoud en 
contributie (automatisering) is de prognose voor 2019 positief. Voor de goede orde licht de 
penningmeester toe dat het renovatieproject niet meegenomen is in de begroting.  
/// 
-Maurits Noordman zal zich dit jaar wederom inzetten voor sponsoring, deze taak komt uitsluitend 
bij hem te liggen. De focus ligt dit jaar op squash. 
-Ruud ’t Hoen zegt dat om 07:00 uur de verwarming in het RacketCafé al aanstaat. Hier kan nog 
bezuinigd worden op energiekosten. De cie beheer zal hiernaar kijken. 
-Harm Zandvoort spreekt zijn waardering uit over de getoonde cijfers. 
-Peter Binken informeert naar de onderzoekskosten van nieuwe banen op pagina 12. Omdat dit nog 
te betalen kosten zijn worden deze twee keer vermeld. 
-Cor Olivier informeert naar energiekosten/nieuwe led-verlichting. Niels Maree geeft aan dat dit 
geen noemenswaardige besparing geeft, het voordeel zit met name in verduurzaming. Doordat de 
nieuwe led-verlichting kan worden ingesteld op ‘loopstand’ staat het licht langer aan. Met het oog op 
comfort en veiligheid heeft dit echter de voorkeur. Daarnaast heeft conventionele verlichting meer 
bedieningsvoordelen.  
-Bart Lanheers informeert naar mogelijkheid aanschaf zonnepanelen. Het bestuur is hier uiterst 
positief over, het dak van de tennishal lijkt hiervoor ideaal. De renovatie van het park heeft op dit 
moment prioriteit waardoor aanschaf/huur zonnepanelen voorlopig wordt geparkeerd. 
-Loes Lang deelt mede dat de inning van de contributie via Clubcollect niet vlekkeloos verloopt. Bij 
een gespreide betaling zijn bedragen niet te traceren en ontbreekt een duidelijke beschrijving.  
- Clubcollect lijkt ook nog te handelen in strijd met de AVG wet. De penningmeester licht toe dat 
destijds bewust is gekozen om de inning van contributie uit te besteden omdat dit een zeer 
tijdrovende klus is.  Er zijn ook andere aanbieders, Robin Dijkstra is bereid om te onderzoeken of er 
een beter alternatief is. Cor Olivier  benadrukt dat het al moeilijk genoeg is om vrijwilligers te vinden 
en dat Clubcollect heel veel werk uit handen neemt. Harm Zandvoort licht toe dat de gespreide 
betaling nieuw is,  wellicht wordt dit nog verbetert. 

  
9 Benoeming secretaris  
Voorgesteld wordt Martine Kok als opvolger van Ellen Joling als secretaris. Er zijn geen 
tegenkandidaten genomineerd. De vergadering keurt de nominatie van Martine Kok goed. 
Ellen Joling is nog niet aanwezig zij zal na de vergadering bedankt worden voor haar inzet. 
.  
10 Vacature kascommissie 
Deze is inmiddels ingevuld, de voorzitter bedankt Loes Lang voor haar aanmelding. 
 
11 Casper beker 
De voorzitter geeft aan dat de Casperbeker ooit in het leven is geroepen om iemand te 
bedanken voor haar of zijn inzet voor de club. Er zijn heleboel voorwaarden waaraan een 
genomineerde moet voldoen. Om deze reden is het uitreiken van de Casperbeker niet 
eenvoudig. Ditmaal was het echter vrij eenvoudig; de Capserbeker wordt uitgereikt aan 
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Steven de Raat, met groot respect en veel dank voor het succesvol neerzetten van het 
Racketcafé. 
 
12 Rondvraag 
-Maurits Noordman informeert naar het generen van meer leden. De voorzitter geeft aan dat hier al 
hard aan wordt gewerkt. Hij verwacht dat de uitbreiding van het park ook nieuwe leden zal 
aantrekken. 
Gesproken wordt over wijzigen van energieleverancier. Niels Maree geeft aan dat dit in de planning 
staat. Het langlopend contract met de huidige leverancier onlangs vrijgekomen, overstappen staat 
hoog op de prioriteitenlijst. 
-Cor Olivier informeert naar de mogelijkheid van een 65+ categorie tijdens de CK. Lucy Smeenk geeft 
aan dat hier weinig animo voor is, juist daarom is besloten dit niet meer te doen. Vorig jaar waren er 
slechts 5 koppels. De OT cie stuurt binnenkort een enquête over de CK.  
-Peter Binken zegt dat hij nog geen officieel antwoord heeft ontvangen op zijn brief over een extra 
vaste baan op vrijdagochtend. Niels Maree antwoordt dat Jan de Jong het bestuur heeft laten weten 
dat dit al besproken en opgelost was. Steven de Raat geeft aan dat de vrijdagochtend juist nu, op een 
enkele uitzondering na, heel goed loopt, met twee vaste banen, waarbij extra banen worden 
afgehangen. Niels geeft aan dat er in ieder geval voor in de toekomst geen vaste extra banen worden 
vastgelegd voor de vrijdagochtend. Conform het verzoek van Peter Binken zal het bestuur nog 
officieel schriftelijke reageren op zijn brief. 
-Ruud ’t Hoen zou ook graag duidelijkheid hebben over de trainingstijden/banen. Niels geeft aan dat 
we leden die tennisles hebben ook zoveel mogelijk kans willen geven gebruik te kunnen maken van 
de gravelbanen. De regel is dat er voor de training vanaf 20:00 uur 1 gravelbaan is gereserveerd. De 
andere lessen worden op kunstgras gegeven. Indien de gravelbaan waarop les wordt gegeven niet 
wordt afgehangen om 20:00 uur mag de trainer blijven staan. 
 

Het bestuur bedankt Jan Kaatee voor zijn inzet voor de ICT commissie en overhandigt hem 
een boeket bloemen. 
Steven de Raat zal de functie van Content Manager gaan vervullen. 
 
 
13 Sluiting 
De voorzitter Niels Maree dankt de aanwezigen voor hun komst.  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.  
 
 


