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Verslag van de Algemene Ledenvergadering RLTV en SV “De Sluipers”,  
23 september 2021 te Reeuwijk in het clubhuis.  
 
Aanwezige leden (25): Lucie Smeenk, John Kempeneers, Jan Kaatee,  
Sander van Zoest, Jan de Jong, Jan Duits, Robin Dijkstra, Janneke Sluiter, Marc Brinkkemper, 
Martine Kok, Gijs Merkx, Marian Veenboer, Ruud ’t Hoen, Geert Bouwmeester, Petra 
Bouwmeester, Steven de Raat, Cor Olivier, Peter Binken, Joep Schuttelaar, Iek Schuttelaar, 
Peter Verkaaik, Simone Versteegen, Erica Binnendijk, Maurits Noordman, Niels Maree 
 
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:  Ruud ’t 
Hoen. 
 
De volgende leden hebben zich afgemeld (dank hiervoor): Bram en Tonnie Verheul, Petra 
Mouw, Jan en Marry van Houten, Paul Jacobs, Yvette Meijer, Anneke Kruisheer. 
Floor van der Ven, Marjolein de Wit, Sjors Sijbrandij, Hans Kuijper, Joop en Marijke de Jong 
 
2 Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3 Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
4 Goedkeuren notulen Algemene ledenvergadering 6 maart 2019 
De notulen van de vorige ALV 6 maart 2019 worden verder zonder wijzigingen of 
opmerkingen goedgekeurd, met dank aan Martine Kok. 
 
5 Commissie verslagen 
De verslagen van de diverse commissies worden goedgekeurd. 
 
6 Financieel verslag 2019/2020 
De renovatie van het park is hoger uitgevallen door o.a. extra fundering padelbanen, hogere 
afvoerkosten lava rubber en extra straatwerk-ophoging van het gehele park. 
Totaal extra investering € 52.000 incl. de Subsidieteruggave. 
De pandemie heeft een positief effect gehad op de contributie omzet, kosten 
park/commissies/toernooien en de te ontvangen subsidies. Echter een negatief effect op:  
sponsoring- en pacht omzet, (tijdelijke) opzegging squashleden. 
 

• Resultaat 2020 € 14.012 (2019 € 6.401) 

• Eigen Vermogen 2020 is € 155.220 

• Liquide middelen € 63.803 (stijging van €338) 

• Aflossingsstop Rabobank ivm Covid (€ 11.300)  

• Geen (grote) investeringen in 2020 

• Opvallende kostenafwijking tov begroting 2020; bijna alleen Covid gerelateerd 
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31/12/2020 31/12/2019 
Banksaldo  63.803  63.465 
Investeringen  0  400.109 
Eigen vermogen 155.220 141.208 
 
Tennisleden  617  607 
Squashleden  163  167 
Padelleden  179  0 
Totaal   959  774 
 
 

7 Kascommissie 
Er is niemand aanwezig van de Kascommissie. De verklaring van de kascommissie om het 
bestuur decharge te verlenen is via de penningmeester ontvangen en wordt daarmee 
akkoord bevonden. 
 

8 Vaststellen begroting 2021 
De totale omzet begroting 2021 is hoger dan werkelijke omzet 2020: 
-Begrootte omzet contributies gestegen door stijging padelleden.  
-Iets minder sponsorinkomsten dan begroot. 
- Wat hogere huurinkomsten 2021 van het racketcafé door versoepeling Corona      
maatregelingen/doorgang toernooien en competities.    
-Onderhoudskosten hoger o.a. doordat we dit jaar geen gebruik maken van de subsidiemogelijkheid. 
-Kosten Squash hoger dan begroot door diverse activiteiten voor onze trouwe squashleden. 
-Kosten open toernooi lager dan voorheen door corona onzekerheid. 
 
Investeringen (€ 21.000) 
-Meterkast vernieuwd en diverse vernieuwingen materiaal hok en park. (€ 13.500) 
-Ventilatie en verlichting Squashbanen (€ 3.500). 
-Nieuwe PC’s commissies (€ 1.000). 
-Onvoorzien (€ 3.000). 
- Saldo bank -/- € 6.000 tov 31-12-2020. 
 
Verwachte afwijkingen 2021 
-Contributieomzet €11.500 hoger dan begroot. 
-Kosten toernooien hoger door versoepelingen Corona. 
-Verwachting is een positief resultaat over 2021. 
-Banksaldo zal uiteindelijk waarschijnlijk wat hoger uitvallen dan begroot. 
 

Leden per 23/09/2021 
Totaal  
Tennis: 647 
Squash: 158 
Padel: 297 
Combi: 209 
 
9 Benoeming bestuursleden 

Het bestuur stelt voor  als commissaris Padel: Gijs Merkx 
    : als commissaris Tennis: Marc Brinkkemper 
    : als commissaris Beheer: Sander van Zoest (per 2022) 
    : als commissaris Jeugd: Janneke Sluiter 
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Er zijn geen tegenkandidaten genomineerd. De vergadering keurt de nominatie van 
bovengenoemde leden goed. 
De volgende leden nemen afscheid van het bestuur en worden bedankt voor hun inzet en 
toewijding; Niels Maree, Petra Bouwmeester en Erica Binnendijk. 
 
Vanaf september dit jaar verzorgt Marian Veenboer de algemene ledenadministratie. De 
voorzitter heet Marian welkom en wenst haar veel succes. Haar voorgangster Maaike 
Klijnsmit wordt bedankt voor haar inzet in de periode hiervoor. 
Huidig bestuurslid Jan Duits wordt eveneens bedankt, o.a. voor de tijdelijke overname van 
de ledenadministratie, maar daarnaast ook voor de enorme hoeveelheid werk die hij  
verricht voor de vereniging. 
 
10 Goedkeuring nieuwe naam: Racketsportvereniging De Sluipers 
Met de komst van de padelbanen is het wenselijk de naam van de vereniging te wijzigen. Het 
bestuur stelt voor als nieuwe naam: Racketsportvereniging De Sluipers. Deze naamswijziging 
wordt goedgekeurd. 
N.a.v. de naamswijziging en o.a. ook door de nieuwe wet WBTR is het noodzakelijk de 
bestaande statuten te wijzigen. De KNLTB stelt dat de huidige constructie (één document 
met statuten, waarin verwijzingen zijn opgenomen naar zowel de SBN als de KNLTB) niet 
meer mogelijk is, omdat er sprake kan zijn van een tegenstrijdigheid wat betreft de doelen, 
reglementen en besluiten van de KNLTB en de SBN. Het bestuur is nog in overleg hierover 
met de notaris en de KNLTB. Dit punt komt op de agenda van de volgende Algemene Leden 
Vergadering. 
 
11 Overname pacht Jordan van der Wouden 
Steven de Raat wordt bedankt voor de zeer succesvolle opzet van het Racketcafé en voor de 
periode dat hij pachter is geweest. Het bestuur spreekt zijn vertrouwen uit in de opvolger 
van Steven en wenst Jordan van der Wouden heel veel succes. 
 
12 Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement  
Zie punt 10. 
 
13 Rondvraag 
Cor Olivier merkt op dat hij blij is met doorstroming en de nieuwe gezichten in bestuur en in 
de diverse commissies.  
Naar aanleiding van een vraag van Ruud ’t Hoen wordt gesproken over het toepassen van de 
coronamaatregelen. Het bestuur voorziet geen problemen; Jordan van der Wouden is 
verantwoordelijk voor de handhaving. 
Jan Katee informeert naar eventuele uitbreiding van de padelbanen. De voorzitter 
antwoordt dat de verf nog nat is en dat hier voorlopig nog geen besluit over wordt 
genomen. Petra Bouwmeester benadrukt dat bovenaan de agenda de toegezegde minibaan 
staat.   
Geert Bouwmeester complimenteert de voorzitter met de uitvoering van het gerenoveerde 
park.  
N.a.v. een vraag van Floor van der Ven over de kwaliteit van de banen (steentjes op de baan) 
wordt door Ruud t Hoen uitgelegd hoe dit komt. Door een zeer droge periode in 2020 is de 
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lava omhooggekomen, dit gaat niet meer weg. Maar de kwaliteit van de banen is op een 
prima niveau, zeker vergeleken met omliggende parken. 
Joep Schuttelaar heeft tot slot een aantal opmerkingen m.b.t. De Stichting Tennishal. Het 
plaatsen van de reclamemast is volgens hem niet helemaal juist gegaan. De grond is destijds 
door de vereniging in erfpacht gegeven aan de Stichting Tennishal. Daar is ook een akte van 
opgesteld. Omdat er geen grond mag worden verhuurd is de hele constructie met de mast 
illegaal. Joep begrijpt dat het huidige bestuur daar geen weet van had maar verzoekt met 
klem of het bestuur heel goed wil kijken naar deze situatie. De voorzitter stelt dat dit zal 
worden gedaan en eventueel, indien nodig, een convenant kan worden opgesteld. Het 
bestuur komt hierop terug. 
 
Ten tweede stelt Joep Schuttelaar dat de kosten van het Open Toernooi veel te gortig zijn. 
Volgens zijn berekening kost het OT nu €125,- per lid. Volgens de penningmeester is dit niet 
correct. Joep stelt, ondanks dat, of het zinvol is zoveel prijzengeld aan categorie 1 en 2 
spelers te betalen want hoeveel leden zijn er nu echt actief betrokken in de tweede week 
van het OT met de hoge categorieën. Volgens commissaris tennis Marc Brinkkemper is het 
OT kostendekkend met inschrijvingsgeld en sponsoropbrengst. 
 
 
Tot slot nog een mededeling van de voorzitter; per 1 jan is de vereniging rookvrij. 
 
14 Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20:53 uur.  
 
 
 
 


