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UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE 
Algemene ledenvergadering R.L.T. & S.V. “De Sluipers” 
d.d. 28 maart 2022 
  
  
Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer J.L. de Jong, die verzoekt mevrouw M. Kok als 
secretaris de notulen van de vergadering te houden. 
  
Aantal ter vergadering aanwezige leden met stemrecht: 37. 
De voorzitter constateert: 
  
a. dat de algemene ledenvergadering met inachtneming van de statuten is bijeengeroepen; 
b. dat ieder lid kennis heeft kunnen nemen van de navolgende voorstellen; 
c. dat het bestuur van de KNLTB op 25 februari 2022 en het bestuur van de SBN op 22 februari 2022 

schriftelijk te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben tegen het voorgenomen besluit 
tot statutenwijziging; 

d. dat het bestuur van de KNLTB op 25 februari 2022 schriftelijk te kennen heeft gegeven geen 
bezwaar te hebben tegen het voorgenomen besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement. 

  
De voorzitter stelt de volgende voorstellen aan de orde: 
  
A. Voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging overeenkomstig het concept van de akte 

van statutenwijziging, opgesteld door Schaap Advocaten Notarissen te Rotterdam, en voorts om 
iedere bestuurder van de vereniging en alle medewerkers van Schaap Advocaten Notarissen, 
zowel tezamen als afzonderlijk, te machtigen om de statutenwijziging in een notariële akte vast 
te leggen. 

  
B. Voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement van de vereniging overeenkomstig het 

voorgelegde concept. 
  
De voorzitter brengt de voorstellen in stemming, waarop voorstel A en voorstel B met op één na alle 
stemmen werden aangenomen. 
  
Aangezien niets meer aan de orde is en niemand het woord verlangt, sluit de voorzitter de vergadering. 
  
Deze notulen zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 20 februari 2023 en ten blijke 
van vaststelling ondertekend te Reeuwijk op 20 februari 2023. 
  
Voorzitter:      Secretaris: 
  
  
______________     _________________ 
E.M. van Aken      M. Kok 
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN RLTV EN SV “DE SLUIPERS”,  
28 MAART 2022 TE REEUWIJK IN HET RACKETCAFE.  
  
Aanwezige leden (37):  
Jan de Jong, Jan Duits, Janneke Sluiter, Marc Brinkkemper, Martine Kok, Gijs Merkx, Ad 
Schiebroek, Eline van Aken, Yvon Kromwijk, Rene Steenbergen, Lucie Smeenk, John 
Kempeneers, Ruud ’t Hoen, Pieta  Schiebroek, Paul Jacobs, Yvette Meijer, Peter Binken, 
Ferdinand Kroeze, Steven de Raat, André de Boeve, Cor Olivier, Wouter de Jong, Joep 
Schuttelaar, Jan Kaatee, Diana Verkley, Floor v.d. Ven, Wil Olivier, Marian Veenboer, Nico 
Hermenet, Lenny de Jong, Jan van Houten, Harm Zandvoort, Mike van ’t Hoog, Monique van 
’t Hoog, Loes Lang, Erica Binnendijk, Maurits Noordman, Jordan van der Wouden. 
  
Afwezig: Sander van Zoest, Robin Dijkstra, Arjen Breedveld, Marry van Houten, Anneke 
Kruisheer, Arda Fonville, Sau Lan van Golberdinge, Jorien Didden. 
  
De volgende leden hebben zich afgemeld (dank hiervoor): Arjen Breedveld, Marry van 
Houten, Anneke Kruisheer, Arda Fonville, Sau Lan van Golberdinge, Jorien Didden. 
  
1 Vaststellen agenda en opening 
De voorzitter Jan de Jong opent de vergadering om 20.01 uur en heet iedereen van harte 
welkom. Een speciaal welkom is er voor de ereleden: Jan van Houten en Ruud ‘t Hoen.  
  
2 Ingekomen stukken 
Er is een emailbericht ontvangen van Marian Veenboer met opmerkingen/aanvullingen op 
de conceptstatuten en het concept Huishoudelijk Reglement. Dit bericht is ter kennisgeving 
doorgestuurd aan de Notaris Marianne van der Laak. 
  
3 Mededelingen 
Sander van Zoest en Robin Dijkstra zijn helaas door corona/griep afwezig.  
  
-Reclamemast 
Tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering heeft Joep Schuttelaar vragen gesteld over de 
reclamemast; of dit volgens de regels is gegaan en of er misschien nog iets te verrekenen 
valt. Ad Schiebroek geeft een korte samenvatting van hetgeen gebeurd is naar aanleiding 
van de vragen van Joep. “Na diverse correspondentie en afspraken met zowel De Stichting 
Tennishal als met Joep Schuttelaar heeft het bestuur van de vereniging besloten juridisch 
advies in te winnen over deze kwestie. Dit advies is gedeeld met De Stichting Tennishal. De 
Stichting Tennishal heeft hierop een schriftelijke reactie gegeven en deze reactie is weer 
neergelegd bij de juridisch adviseur”.  
Ad Schiebroek stelt dat uit de betreffende correspondentie geen duidelijke conclusie worden 
getrokken, de situatie met betrekking tot de (pachtconstructie van) de reclamemast is niet 
klip en klaar, bepaalde vragen blijven overeind staan. Omdat het bestuur de wens heeft om 
op vriendschappelijke voet met het bestuur van de Stichting Tennishal om te (blijven) gaan 
en de intentie heeft om elkaar juist te helpen in plaats van elkaar dwars te zitten, is besloten 
deze zaak te laten rusten. Dit is ook besproken met Joep Schuttelaar”.  
Marian veenboer stelt dat het verstandig is om in de nieuwe statuten en/of in het nieuwe 
Huishoudelijke Regelement op te laten nemen dat de voorzitter van de Stichting Tennishal 
en die van de Racketsportvereniging De Sluipers in de toekomst niet meer dezelfde figuur 
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mag zijn. Joep Schuttelaar heeft toch nog een opmerking; hij vindt het bovenstaande een 
rare gang van zaken en betreurt de solistische actie van de voorzitter en het gebrek aan 
helderheid en transparantie.  
Lucie Smeenk beaamt dit, zij vindt het ook erg jammer dat er geen transparantie is. Hierna 
volgt een discussie. Geconcludeerd wordt dat de manier waarop dit is gegaan geen 
schoonheidsprijs verdient. Om te discussie te stoppen stelt Gijs Merkx voor om met een 
klein comité bij elkaar te komen en hier alle relevante informatie met betrekking tot de 
reclamemast te delen. Dit wordt besloten, de aanwezige leden die bij dit overleg willen zijn 
melden zich bij Martine Kok. 
  
4 Wijziging statuten en Huishoudelijk Reglement  
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de aangepasten statuten en het aangepaste 
HR. Het ingekomen bericht met opmerkingen van Marian Veenboer is al besproken bij punt 
2. De notaris Marianne van der Laak heeft een boeket bloemen ontvangen voor al haar werk 
aan de wijzigingen van de statuten en het HR. 
  
5 Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering van 23 september 2021 
Opmerkingen t.a.v. de notulen, conform de wens van Joep Schuttelaar wordt toegevoegd 
aan pagina 4; Joep begrijpt dat het huidige bestuur daar geen weet van had met 
uitzondering van de voorzitter maar verzoekt met klem of het bestuur heel goed wil kijken 
naar deze situatie. 
  
6 Commissie verslagen (Beheer, Tennis, Padel, Jeugd, Squash) 
Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de commissieverslagen. 
  
7 Financieel verslag De Sluipers 2021 
Hoofdlijnen jaarrekening 2021: 
-inkomsten fors toegenomen  
-toename parkonderhoud/huisvestingkosten 
-ledenaantal stijgt door 
-De nadelige effecten (corona) van minder huur/pacht worden hierdoor ruimschoots         
goedgemaakt   
De vereniging is financieel gezond: 
-Liquide middelen € 72.870 (stijging van €9.067) 
-Aflossing Rabobank € 22.596 
-Totale schuld Rabobank € 345.491  
-Geen investeringen in 2021 
  
8 KASCOMMISSIE 
Loes Lang verleent namens de kascommissie het bestuur decharge, daarmee is de 
jaarrekening akkoord bevonden. 
  
8 Vaststellen begroting 2022 
De begroting 2022 laat een verwacht resultaat zien van nihil. Het eigen vermogen blijft 
daarom ook gelijk. Er zijn wel forse bedragen opgenomen voor onderhoud, waardoor de 
kosten hoog uitvallen. De bankschuld wordt verder afgelost met € 22.600. Er is een 
verwachte lichte stijging van de liquide middelen en van het aantal leden. Tevens wordt een 
toename in contributies en pacht verwacht. 
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We hopen en rekenen weer op een mooie bijdrage van onze sponsors. 
Er is een post van € 20.000 opgenomen voor subsidie op onderhoud.  
De huisvestingskosten zijn hoger door hoge kosten groot onderhoud. Het betreft met name 
extra kosten voor het herasfalteren van de parkeerplaats (€ 28.000) en het aanbrengen van 
nieuw gaas (€ 20.000). 
Diverse overige kosten zullen wat hoger uitpakken omdat we de coronamaatregelen nu 
achter ons laten. In de algemene kosten is een extra bedrag opgenomen als bijdrage aan ons 
jubileum. Er is voldoende financiële ruimte om onze tennis- padel en squash-activiteiten te 
ondersteunen. 
  
-Steven de Raat vraagt of in 2023 de aflossing op de schulden hoger wordt. Ad Schiebroek 
kijkt hier nog naar. Actie Ad Schiebroek. 
-Op de vraag of de contributie die jaarlijks wordt geïndexeerd nog in de pas loopt met 
andere verenigingen bevestigt Jan Duits dat dit inderdaad het geval is.  
-Cor Olivier informeert naar de levensduur van het dak van het Racketcafé. Het bestuur 
informeert dat Sander van Zoest (commissaris beheer) dit meeneemt in een meerjarenplan. 
In dit plan wordt ook aandacht gegeven aan vergroening.  
-John Kempeneers vraagt of er wel eens is nagedacht over het afsluiten van het 
parkeerterrein. Jan de Jong antwoordt dat dit niet haalbaar is; te kostbaar en de Tennishal 
moet ook toegankelijk zijn voor niet-leden. 
-Bij de Kascommissie heeft Niels van Zijp aangegeven te stoppen. Cor Olivier meldt zich aan 
om de taak van Niels over te nemen. 
  
9 Rondvraag 
Yvon kromwijk vraagt of het mogelijk is om de fietsenrekken op een andere manier neer te 
zetten, de fietsenstallingruimte is nu te klein. Hier wordt nog aan gewerkt. Lucie Smeenk 
verzoekt alle leden om hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken te stallen.  
Marian Veenboer wijst erop dat alleen de statuten zijn vastgesteld niet het HR. Bij deze 
wordt ook het HR officieel vastgesteld. 
Loes Lang vraagt wanneer de volgende padelbanen komen gezien het succes van de 
bestaande padelbanen. Jan de Jong stelt dat dit geen prioriteit heeft, de intensiteit loopt 
terug en er komen ook steeds meer padelbanen in de omgeving.  
John Kempeneers vraagt of wij als vereniging iets kunnen betekenen voor de Oekraïense 
vluchtelingen die momenteel worden opgevangen op industrieterrein achter de vereniging. 
Dit is een prima plan de exacte invulling hiervan ligt bij de commissies tennis en padel. 
Er wordt geïnformeerd naar het reserveren van de banen, blijkbaar is het niet mogelijk om 
na een digitale reservering nogmaals af te hangen op de vereniging. Jan Duits kijkt dit na. 
Actie Jan Duits. 
Tot slot stelt Joep Schuttelaar nog dat het van belang is dat het in de toekomst niet meer is 
toegestaan dat de voorzitter van de Stichting Tennishal en die van de vereniging één en 
dezelfde persoon is. Daarnaast moet worden gezorgd voor een correcte overdracht bij 
wisselingen van bestuursleden en een helder overzicht van de lopende afspraken.  
  
10 Benoeming bestuursleden 
Het bestuur stelt voor  : als penningmeester Ad Schiebroek 
: als nieuwe voorzitter Eline van Aken 
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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: Robin Dijkstra en Jan de Jong. Robin Dijkstra heeft vandaag een boeket bloemen 
ontvangen, het bestuur bedankt hem voor zijn inzet. Jan de Jong wordt uitgebreid bedankt 
voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging in zijn rol als voorzitter. Een aantal van de vele 
mijlpalen in de voorzittersperiode van Jan de Jong worden in de speech van Ruud ’t Hoen 
gememoreerd.  
  
14 Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde overhandigt Jan de Jong de voorzittershamer aan de nieuwe 
voorzitter Eline van Aken. Nadat Eline van Aken zich kort heeft voorgesteld en heeft 
aangegeven dat zij zich verheugt op haar nieuwe rol en voornemens is zich vol toewijding in 
te gaan zetten voor onze vereniging, sluit Eline de vergadering om 20:53 uur.  
  
  
 
 


