
 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Winterswijkse Tennis Club op woensdag 25 januari 
2017 om 20.00 uur in het clubgebouw van de WTC aan de Groenloseweg te Winterswijk 
 
Aanwezig: voorzitter Meino Janszen, vice-voorzitter Onno Beijers, secretaris Sander Stortelers tevens 
notulist, penningmeester Rob Damkot, pr & media Erik Droppers en voorzitter jeugdcommissie Wim 
Wassink. De presentielijst is getekend door 32 leden, waaronder de bestuursleden.  
 
1  Opening  
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de aanwezige leden.  
 
Bericht van verhindering: Gerard Knook, Willy en Tina Korten, Daniel Stapelbroek en de gehele 
familie Van Os 
 
2  mededelingen en/of ingekomen stukken/ vaststelling agenda 
 
Mededeling m.b.t. pachter. Het pachtcontract i.o.m. curator ontbonden. De Winterswijkse Tennis 
Club en Jan Opperman hebben hun pachtovereenkomst met betrekking tot de exploitatie van de 
kantine  ontbonden. De vereniging heeft met het betrokken personeel en leveranciers afspraken 
gemaakt, zodat de continuïteit van de dienstverlening is gewaarborgd. WTC-leden zullen derhalve 
van deze contractontbinding naar verwachting vrijwel niets merken. De vereniging is erg tevreden 
over Bianca (horecavergunning). De komende periode zal gebruikt worden om zaken op orde te 
krijgen zoals afhandeling curator, arbeidsovereenkomsten, in kaart brengen risico’s, omzet en 
kosten. Het naar verwachting positieve exploitatieresultaat komt ten goede aan de vereniging.  
 
3  notulen ALV d.d. 27 januari 2016 
-opmerking Rein Hogeboom m.b.t. hekwerk scheiding FC Winterswijk (is niet opgenomen in notulen); 
-enkele kleine tekstuele aanpassingen worden ter plekke gecorrigeerd 
  notulen ALV d.d. 17 februari 2016 
-geen opmerkingen 
 
Beide verslagen worden vervolgens goedgekeurd. 
 
4  bestuursjaar 2016 
 
4.1 Beleidsgroep; Vanuit de Beleidsgroep – die maandelijks bijeen komt – wordt het beoogde beleid 
voor de komende 10-15 jaar uitgewerkt. Belangrijke onderwerpen: revitalisering tennispark (2018) 
waarbij getracht wordt i.o.m. gemeente Winterswijk om de huidige 11 banen te behouden, ondanks 
het gedaalde ledenaantal. Dit voorjaar wordt de investeringsbegroting met de gemeente 
doorgenomen. Vanzelfsprekend is er bij de investeringen veel aandacht voor duurzaamheid en 
energieneutraal. Daarnaast is er Ook worden de mogelijkheden van de nieuwe opkomende 
racketsport padel meegenomen, temeer omdat naar verwachting padel voor een aanzuigende 
ledenwerving zorgt.   

 
Tot slot een oproep voor leden om mee te denken en aan te schuiven bij de Beleidgroep .  
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4.2 Ledenanalyse; de gestage daling van leden heeft ook in 2016 doorgezet. Het aantal leden is 
afgenomen tot 603. Er wordt een toelichting gegeven over wie waarom vertrekt. Het vertrek is over 
alle leeftijdscategorieën verspreid. Vaak voorkomende redenen zijn vanwege blessure, fysieke 
ongemakken, andere sport en/of studie het niet meer mogelijk is. Ca. 10% blijkt tennis “niet leuk” te 
vinden.  
 
De daling is een landelijke trend die ook de KNLTB merkt.  
 
Het traject Maak Kennis met Tennis is over haar hoogtepunt heen. Afgelopen jaar zijn er relatief 
weinig nieuwe aanmeldingen binnen gekomen. Door het traject heeft de vereniging toch ca. 100 
nieuwe leden geworven waarvan er ca 70 zijn “blijven hangen”.  
 
Koos van Eck uit vervolgens een “persoonlijke frustratie”; meer activiteiten organiseren en het willen 
zijn van een actieve vereniging, prima. Maar op het moment dat er wat georganiseerd wordt en 
iemand heeft hinder van wordt er snel geklaagd, want men heeft niet de beschikking over “mijn 
tafel, mijn baan”. Als we ons op die manier (in een aantal gevallen) als individueel lid opstellen, is dat 
de dood van de vereniging die juist moet verenigen.  Er mag dus wel van sommige leden op sommige 
momenten meer flexibiliteit en inlevingsvermogen worden verwacht. Koos is van mening dat ‘het 
verenigen’ boven alles staat; het “mijn tafel, mijn baan” moet ter wille van het organiseren van 
events soms los worden gelaten. Daarbij mag er ook wel meer waardering komen voor 
initiatiefnemers. Hij krijgt vervolgens instemmend applaus van de vergadering. 
 
5  jaarverslag commissies             
 
5.1 Jeugdcommissie. Wim doet verslag van het afgelopen jaar en de progressie m.b.t. competitie 
spelende kinderen. De winst wordt behaald door het ontwikkelde jeugd-tennisvolgsysteem.  
De norm is dat de jeugd competitie speelt. In 2017 zijn er 10 competitieteams (was 8). Verder wordt 
ingezoomd op diverse competities en toernooitjes en volgt uitleg van de “World tour” 
 
5.2 Technische commissie. Onno doet verslag. Het afgelopen jaar is het qua technisch beleid een 
overgangsjaar geweest, nadat de TC in de 'oude' vorm met enkele vaste leden is overgestapt naar 
een opdeling in bijna 20 commissies, met ruim 25 vrijwilligers. In sommige gevallen is de overstap 
geruisloos verlopen, in andere gevallen openbaarden zich nog lichte kinderziekten, niet verwonderlijk 
en ook vooraf wel enigszins ingecalculeerd. Tot grote problemen heeft het tot nu toe niet geleid, 
mede dankzij de inzet van spontaan bijspringende leden en bestuursleden. De belangrijkste conclusie 
is, terugkijkend: vrijwel alle competities, toernooien en clubkampioenschappen en overige 
belangrijke TC-activiteiten draaien en de deelname van de leden is goed tot uitstekend te noemen 
De meest in het oog springende zaken van de diverse competities, toernooien, toss en training 
worden kort aangehaald.  
 
6  Verslag Stichting Accommodatie WTC 
 
Koos van Eck de begroting /balans 2016 alsmede de begroting 2017. Het resultaat over 2016 is 
uitgekomen op € 466 (begroot € 2.466). Afgelopen jaar zijn o.a.  een tractor, bescherm/isolatiefolie 
voor de hal en een verkoopautomaat aangeschaft. De rentelasten zijn gedaald door een groot 
gedeelte van de hypotheek af te lossen. Hierdoor zijn de liquide middelen afgenomen In 2017 wordt 
een resultaat begroot van € 1.544.  
 
Ondanks de eerder geuite persoonlijke frustratie wil Koos de leden, vrijwilligers en medewerkers ook 
bedanken door het overhandigen van een mooi boeket bloemen.  



 

 

7 Financieel – exploitatieoverzicht 2015/2016 
 
Rob maakt melding van een stabiel jaar. Ondanks dat de contributie licht daalt nemen het aantal 
trainingsuren van vooral senioren toe. De baten zijn conform de begroting. De uiteindelijke uitgaven 
zijn lager dan begroot waardoor er een resultaat is van ca. € 6.000 (begroot € 1.452). 
 
De kascontrole heeft plaats gevonden door Gerrit de Voer, Leo Kuipers en Bennie Onnink 
(reservelid). De conclusie is dat de controle niets heeft opgeleverd waardoor vervolgens het 
totaalbeleid van het bestuur door de aanwezige leden wordt gedechargeerd.  
 
Rob bedankt de kascommissie voor haar inzet. Komend jaar bestaat de commissie uit de leden Hans 
Wevers, Bennie Onnink en Daniel Stapelbroek (reservelid). 
  
8 Financieel – begroting 2017 vereniging 
 
In de begroting van de vereniging WTC wordt een positief resultaat verwacht van ca. € 1.000. 
De totale baten zullen voor het eerst uitkomen onder de ton, de begrote kosten bedragen € 94.000. 
Vastgesteld wordt dat de begroting inmiddels is achterhaald door “nieuwe activiteit”: exploitatie 
kantine. 
 
De ALV stemt in met de begroting.  
 
9 Bestuursjaar 2017 
 
Het voorstel om de contributie gelijk te houden wordt dan ook met applaus begroet. Sinds 2011 is 
het de vereniging gelukt om geen verhoging te hoeven doorvoeren. 
 
Meino licht toe dat het beleidsplan verder wordt afgerond en de accommodatie-eisen worden 
ingevuld waarbij geprobeerd wordt om de gemeente Winterswijk mee te krijgen in de plannen.  
De inzet is behoud van het aantal banen plus uitbreiding padel.  
 
Aftredend en herkiesbaar is Sander Stortelers. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld dus 
Sander wordt onder applaus herkozen. 
 
Rondvraag/ wat verder ter tafel komt 
De werking van de haperende geluidsinstallatie komt weer aan bod. Ondanks dat hier 
van te voren naar is omgekeken, werkt het “niet lekker”. Hans Wevers zal i.o.m.  
Theo Metaal naar omkijken 
 
11 Sluiting vergadering 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 


