
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van TV Kontakt van 10 mei 2022 
 

Aanwezig: Eric Jonk, Rosalien de Graaf, Carla Jonk, Aad van der Veldt, Jan van der Veldt, Marije 
Frank, Jan Albert Veldhuizen, Karin Stokman, Renée Faber, Rina van der Veldt, Hans de Bruijn, 
Maaike de Bruijn, Tim Nijssen, Ruud Broekman, Tine Aerts, Claudia Witteman, Huub Nieuwenhoven, 
Hein Muller, Christa Riemersma, Rein Versteegh, Gert Warmerdam, Jan Cop, Cees Schipper, Willem 
van Driest, Erik van Beek, Conny Witteman, Gerard van Driest, Ger Boon, Henk Loerakker, Wendy 
Timmerman, Ingeborg Berk, Marieke Aarts. 
Bericht van verhindering: Tom van Loon, Hans de Weers, Tessa van Oosterhout, Piet Elshout, Cora de 
Jongh, Lex Duisterhof 

 
1. Opening door de voorzitter. 

- De vergadering wordt geopend om 20.05 uur door de voorzitter. Voor het eerst is de ALV weer 
in een normale setting in de Bruijnerie. De aanwezige leden worden hartelijk welkom geheten. 
Ook worden de leden van verdienste hartelijk welkom geheten. 
Dit zijn Jan van der Veldt, Jan Cop (tevens erelid) en Huub Nieuwenhoven (tevens erelid). 
Tevens was aanwezig lid van verdienste Aad van der Veldt. De berichten van verhindering 
worden genoteerd en de namen van de aanwezige leden worden genoemd in de notulen van 
deze vergadering. 

- Een aantal leden zijn ons ontvallen dit jaar. Martin Feitsma, Bob Visser en Coby Hendriks, 
de partner van Jos van Schooten en oud jeugdbestuurslid. Er wordt een minuut stilte in 
acht genomen. 

 

2. Mededelingen van de voorzitter. 

- De corona periode hebben we achter de rug. De wedstrijdcommissie en de 

recreatiecommissie hebben inmiddels alweer een aantal toernooien georganiseerd. Vanuit 

het bestuur is besloten om een leuk (after corona) event te organiseren voor alle leden. Er 

is een feestcommissie samengesteld en zij zijn maandag 9 mei bij elkaar geweest voor de 

eerste bespreking. Binnenkort wordt er een Save the date verstuurd. 

 

- De Bruijnerie: zoals de meeste leden weten hebben Hans en Maaike aangegeven te willen 

stoppen met de Bruijnerie. Er zijn het afgelopen jaar diverse gesprekken geweest met Hans 

en Maaike. Nohelles is vanaf 1 april aangenomen als bedrijfsleidster met de intentie om de 

Bruijnerie over te nemen. Er zullen regelmatig gesprekken plaatsvinden tussen de HEK en 

Nohelles. De eerste indruk is goed.  

 

- Orionzone: Dinsdag 19 april is er een Voorzittersoverleg geweest i.v.m. plan van aanpak    
Sportpark. Deze is georganiseerd door de Gemeente Haarlem met een extern bureau. 
Er zijn twee plannen: Orionzone plan A en plan B.  
In Plan Orionzone blijft TV Kontakt op dezelfde plek, dan is uitbreiding mogelijk in overleg met de 
overige verenigingen in het park.  
Plan B verhuist TV Kontakt richting Sparks, Kontakt heeft aangegeven dat zij dan 12 banen en 3 
padelbanen willen. De doorlooptijd is tussen de 5 en 10 jaar. Het externe bureau gaat gesprekken 
voeren met alle verenigingen die gevestigd zijn in het park, daarna komen alle verenigingen bij 
elkaar. De verenigingen worden er pro actief bij betrokken. 



- Jeugdbeleid: Eric werkt samen met de technische commissie, jeugdcommissie en de trainers 

aan een nieuw jeugdbeleid. Zij hebben ondersteuning van de KNLTB. Het nieuwe jeugdbeleid 

zal volgend jaar in de ALV besproken worden. 

- De wedstrijdcommissie en de recreatiecommissie hebben inmiddels versterking gekregen. 

De jeugdcommissie is nog op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse om iets te doen 

voor de vereniging of kent u iemand die dit wil. Neem dan contact op met ons. 

- Support pool is door de commissie wedstrijd in het leven geroepen. Dit is een groep leden 

die inzetbaar is voor verschillende toernooien.  

- Vragen: Rein Versteegh: Wordt er een nieuw jeugdbeleid gemaakt, met wat voor doel? De 

doelstelling is de grootste gezelligste vereniging te blijven. Er zijn nu te veel selectieleden. 

Het selectiebeleid is op het moment niet goed, dit gecombineerd met een financieel 

vraagstuk vraagt om een nieuw jeugdbeleid.  

 
3. Ingekomen stukken. 

- Geen 

 

4. Goedkeuring van de notulen van de Algemene Vergadering van 1 juni 2021. Deze 

vergadering heeft digitaal plaats gevonden. (zie website onder Downloads) 

- Christa Riemersma wil weten waarom zij niet meer in de kascommissie zit. Dit 

staat vermeld in het verslag. Men kan twee jaar in de kascommissie zitten. Dan 

word je automatisch vervangen.  

- Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

5. Goedkeuring van het jaarverslag 2021 van het secretariaat. 

- Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

6. Goedkeuring van het jaarverslag 2021 van de penningmeester. 

- Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

7. Goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten over het verenigingsjaar 2021. 

- Christa Riemersma heeft een vraag over de Balans per 31-12-2020. Ze constateert dat er € 100 
verschil is met de cijfers welke ze heeft goedgekeurd samen met Ger Boon. (kascommissie 2020) 
Hoe komt dit?  

Er is € 100 afgeboekt, oninbare debiteur. Na de vergadering uitgelegd dat deze boeking gemaakt 
is door het administratiekantoor.  

- Het verslag wordt goedgekeurd. 

 

8. Goedkeuring van de begroting voor het verenigingsjaar 2022.  

- Jan Cop heeft vraag over de begroting 2022. 

Hoe komt het dat er zo groot verschil is ” baanhuur” ten opzichte van begroting 2022 en 
exploitatie 2021?  TV Kontakt heeft creditnota’s ontvangen van de Stichting vanwege de 
Coronapandemie. Dit was een eenmalige korting van 15% op baanhuur en geen gebruik maken 
van de sporthal.  Voor de begroting 2022 is dit niet van toepassing.  

Terecht merkt Jan Cop op dat we dan een negatief exploitatie hebben in 2022.  Het bestuur heeft 
besloten om geen contributieverhoging te doen in 2022, negatief exploitatie komt ten laste van 
het eigen vermogen. 

Kostenbesparing voor het nieuwe jeugdbeleid wordt meegenomen in de commissie. 

 

 



 
9. Verslag van de Kascommissie en benoeming van de leden van de Kascommissie als bedoeld in 

artikel 11 lid 4 van de statuten. 

- De kascommissie werd dit jaar gevormd door Ger Boon en Huub Nieuwenhoven. Zij 
hebben een verklaring gestuurd en akkoord gegeven aan de financiële stukken. De 
voorzitter leest de verklaring voor. Ger Boon treedt uit de kascommissie. Huub 
Nieuwenhoven blijft nog een jaar in de kascommissie. Kees van de Veldt was reserve 
kascommissie en zal dit jaar in de kascommissie komen. Christa Riemersma meldt zich 
aan als reservelid. 

 

10. Goedkeuring van de jaarverslagen 2021 van de commissies Wedstrijd (CW), Recreatie (CR) en 

Jeugd (CJ). 

- De jaarverslagen worden goedgekeurd. 
 

11. Goedkeuring statuten en huishoudelijk reglement 

- De Statuten worden goedgekeurd. Deze zullen nu vastgesteld worden door de notaris. 
 

12. Afscheid vertrekkende commissieleden. 
- Aftredend bij de commissie wedstrijd zijn: geen 
- Aftredend bij de commissie recreatie zijn: geen. 

- Aftredend bij de commissie jeugd zijn: Irene Vijfvinkel 

 

13. Verkiezing van de voorzitter. 

- Aftredend is Eric Jonk. Hij stelt zich niet herkiesbaar.  

- Rein Versteegh wil weten in welke hoedanigheid Eric bepaalde taken blijft doen. Eric geeft aan 
dat hij de technische commissie helpt met het schrijven van een nieuw jeugdbeleid, hij denkt 
mee met Aad en de stichting tot er een nieuwe voorzitter is. Eric heeft geen functie meer in het 
bestuur en kan geen beslissingen nemen. Hij heeft regelmatig contact met het huidige bestuur 
over de stand van zaken waar hij nog bij betrokken is. Voor het kiezen van een voorzitter is geen 
profielschets. 

  Conny Witteman geeft aan dat het een moeilijke periode is geweest de afgelopen jaren, het is 
begrijpelijk dat je er voor kiest om te stoppen.   

-  Ger Boon geeft Eric complimenten voor zijn inzet en voor het feit dat hij adviseur blijft. De 
afspraak is dat Eric hiermee stopt zodra de nieuwe voorzitter bekend is. Hij zal de nieuwe 
voorzitter de eerste periode begeleiden, zoals Jan Cop bij hem heeft gedaan. 

- Erik van Beek bedankt Eric voor zijn inzet. 

- Jan Albert Veldhuizen bedankt Eric namens het bestuur. Het zijn bijzondere jaren geweest door 
de Corona. Kenmerkend voor Eric is vernieuwend (OGSM), daadkrachtig, transparant. Het is een 
moeilijke beslissing geweest om te stoppen, maar wel een moedige beslissing. Eric ontvangt 
bloemen en een cadeaubon. 

  

14. Aftreden en verkiezing bestuursleden. 
- Periodiek aftredend is voorzitter jeugdcommissie Marije Frank, zij stelt zich verkiesbaar. 

- Periodiek aftredend is voorzitter Wedstrijdcommissie Jan Albert Veldhuizen, hij stelt zich 
verkiesbaar. 

 

15. Verkiezing leden van de commissie. 

- Voor de commissie wedstrijd stellen zich verkiesbaar: Marieke Aarts. 

- Voor de commissie jeugd stellen zich verkiesbaar: geen 

- Voor de commissie recreatie stellen zich verkiesbaar: Wendy Timmerman, Maurice Nelissen, 
Mike van den Bosch, Erik van Beek 

 



16. Rondvraag 

- Willem van Driest: Heeft een voorstel. Hij wil het tossen laten plaatsvinden op dinsdag en 
donderdag vanaf 18.30 tot 21.00 tossen en daarna de banen vrijgeven voor het vrijspelen.  

- Christa Riemersma: Door de Corona is er een toss avond afgegaan en niet meer teruggekomen. 

- Ger Boon geeft aan dat het doel van het tossen duidelijk moet zijn. Het doel van de toss avonden 
is dat de nieuwe leden kunnen integreren. Niet voor mensen die al zes keer in de week tennissen.  

- Er is een initiatief gekomen van een nieuw lid om de nieuwe leden in contact te brengen met 
elkaar. Het bestuur heeft hier akkoord voor gegeven. Rosalien de Graaf en Erik van Beek gaan dit 
oppakken. 

- Het bestuur zal het doel van het tossen opnieuw bekijken. 

- Christa Riemersma vraagt of er een nieuw beleidsplan is. Huidige beleidsplan is tot en met 2023. 
Er is geen nieuw beleidsplan vanaf 2023. TV Kontakt wil gaan werken met jaarplannen. Dit jaar 
wordt er inzet gepleegd op de financiën, jeugd en de technische commissie. 

- Conny Witteman geeft aan dat er bij verschillende verenigingen wordt gewerkt met een digitaal 
afhangsysteem. Zij vindt dit een mooie kans om dit op te starten. Het kan eventueel gesplitst 
worden in overdag niet digitaal en in de avond via de app.  

- Renée Faber: In de Corona periode is hier naar gekeken. Jan Albert en Renée zijn bij verschillende 
verenigingen langs geweest. De ene vereniging was heel enthousiast, de andere vereniging kwam 
erop terug. TV Kontakt gaat hier opnieuw over nadenken. 

 

17. Sluiting 


