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Wegens aanwezigheid van te weinig leden kan niet over de wijziging van statuten en 

huishoudelijk reglement worden gestemd. 

Tevens besluit het bestuur na overleg af te zien van de ‘informele’ sluiting van de vergadering 

wegens te weinig stemgerechtigde leden en direct daarna heropening om alsnog over de 

normale zaken te kunnen stemmen. Het schrijft voor woensdag 13 oktober een nieuwe ALV 

uit, waarbij de vereiste hoeveelheid aanwezige leden minder weegt. 

Het bestuur zoekt bij de KNLTB uit hoe het precies zit met die vereiste hoeveelheid 

leden/stemmen en een rechtsgeldige omgang daarmee. 

Joop Overmars roept leden op de statuten en huishoudelijke reglement goed na te lezen en 

vragen of opmerkingen via de secretaris aan het bestuur door te geven. 

 

Aanwezigen: Antoine Jagers, Frits Haak, Arie Pronk, Mark Gerfen, Gordy Köllmann, Sander 

Klos, Truus Hafkamp, Ankie van Bessen, Minie en Marcel Overmars, Joop Lubberding, Jan 

de Gier, Hans Busser, Martin Jacobs, Willie van Vreden, Celien Haak, Joop Overmars, Willy 

Tabak en Corinne van Zaaijen. 

Met kennisgeving afwezig: Hillie en Gosse Jongstra, Barry de Haas, Maartje Caspers, Rob 

van der Werf, Marijke Bos, Anne Marie Jagers en Martin Hafkamp. 

 

Verslag ALV Ter Spille, 13 oktober 2021 

 

Aanwezigen: Antoine Jagers, Frits Haak, Arie Pronk, Mark Gerfen, Gordy Köllmann, Sander 

Klos, Minie en Marcel Overmars, Joop Lubberding, Jan de Gier, Hans Busser, Martin 

Jacobs, Willie van Vreden, Celien Haak, Joop Overmars, Corinne van Zaaijen, Cas van der 

Wal, Hans Hippe, Jan Zijp, Marleen Boxman, Johan Diele, Hilbert Berents, Hester 

Hubbeling, Daisy Huiskamp, Jan van der Meulen. Bart Gerfen, Geke van Keulen, Jaap 

Mulder, Jan Hijlkema,  

Met kennisgeving afwezig: Marijke Bos, Ankie van Bessen, Jet Hoenders, Jan ter Veer, Anne 

Marie Jagers, Henk van Dieren. 

 

Voorzitter Antoine Jagers blikt terug en vooruit op onder meer ledengroei (van 157 naar 166), 

de coronabeperkingen, de zorgen over vacatures in bestuur en commissies en de benodigde 

investeringen in het park. 

 

Ingekomen zijn vragen over de staat van de oefenkooi, het bieraanbod en van diverse leden 

vragen en opmerkingen bij de concept statuten. 



 

De notulen van de algemene ledenvergadering van 11 februari 2020 worden goedgekeurd. 

 

Het jaarverslag 2020 van het secretariaat wordt goedgekeurd. 

 

Penningmeester Frits Haak licht het jaarverslag 2020 toe. Het batige saldo van 1561 euro 

wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat nu 87.203 euro bedraagt. 

Vermeldenswaard zijn de coronasteun van het rijk van 4000 euro in onze vaste lasten en 

vervanging van het motorslot van de deur (daarom wordt nu de zijdeur als ingang gebruikt). 

Prettige plus is de lagere verzekeringspremie (850 in plaats van 1380 euro) via een KNLTB-

partner.  

Over de waternota’s (laatste van 2015) is recent overlegd met Overwetering en de gemeente 

en wordt opnieuw contact gezocht met Vitens. 

Met de gemeente loopt ook overleg over de voortzetting van het recht van opstal, dat eind 

2023 afloopt. 

De penningmeester licht de vijfjarenbegroting toe, die het bestuur voor de eerste keer heeft 

opgesteld om zicht te geven op baten, lasten en investeringen op langere termijn. Daartoe 

behoren vervanging van alle banen en een mogelijke uitbreiding van de ledverlichting. 

 

De kascommissie adviseert de vergadering bij monde van Hans Busser het bestuur décharge 

te verlenen. Dat gebeurt unaniem. 

Aanbeveling van de kascommissie en tevens opgenomen in de nieuwe statuten is de 

verplichting, dat alle facturen door twee bestuursleden worden getekend. 

Als nieuwe leden voor de kascommissie stellen Jan Hijlkema en Daisy Huiskamp zich 

beschikbaar. 

 

De voorzitter behandelt de vragen en opmerkingen bij de concept statuten, die vervolgens 

onder dankzegging voor het meedenken unaniem worden goedgekeurd. 

We handhaven de benaming ‘Olster Tennisvereniging Ter Spille’, die ook bij de KvK en de 

bank wordt gebruikt. 

Naast de normale jaarlidmaatschappen gebruiken we voortaan de termen ‘zomer- en 

winterabonnement’. We beperken die deelname tot één soort abonnement per kalenderjaar. 

Ereleden zijn geen aparte ledengroep meer. Artikel 5.7 regelt het ‘lid van verdienste’. Zo’n lid 

blijft vrijgesteld van contributie. 

Het baanreglement breiden we uit tot een ‘parkreglement’. Dat komt op de website en in het 

huishoudelijk reglement. Daarvoor volgt nog een voorstel van het bestuur. 



In de nieuwe statuten is normale besluitvorming niet meer gebonden aan een percentage van 

de stemgerechtigde leden, mits alle formaliteiten zoals tijdige uitnodiging, zijn nagekomen. 

Besluiten over statuten blijven voorbehouden aan tweederde van de stemgerechtigde leden. 

Het rooster van aftreden van bestuursleden zit bij de statuten. 

Voor aanmelding van een minderjarige blijft ondertekening door ouder of verzorger vereist. 

Ook bieden de nieuwe statuten de mogelijkheid elektronisch te vergaderen en te stemmen. Zo 

nodig worden die regels praktisch uitwerkt. 

De statuten bepalen, dat per jaarbegroting een percentage bovenop de goedgekeurde begrote 

uitgaven wordt bepaald, waarvoor het bestuur geen aparte toestemming van een 

ledenvergadering nodig heeft. Voor 2021 stellen we dit percentage op 10. 

 

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2021 en de contributies voor senioren van 164 

euro (146 + 18 euro bondscontributie) en jeugd van 57 euro (39 + 18 euro bondscontributie). 

 

De bestuursverkiezing verloopt zoals geagendeerd. Het bestuur gaat komend jaar gerichter 

zoeken naar opvolgers. 

Arie Pronk blijft ad interim voorzitter van de toernooicommissie. Dat geldt ook voor 

secretaris Sander Klos. De aftredende voorzitter Mark Gerfen van de technische commissie en 

bestuursvoorzitter Antoine Jagers worden herkozen. 

 

Gordy Köllmann leidt de gedachtewisseling over gastheerschap en de toekomst van de 

bardiensten in. We draaien nu ongeveer 130 bardiensten, waarvan dertig op dinsdag en 

woensdag. Van de circa 110 in aanmerking komende leden draaien er 52 mee achter de bar, 

kopen veertig de dienst af en heeft de rest vrijstelling vanwege andere functies. 

Opmerkingen van leden (waarmee het bestuur aan de slag kan): 

Schaf de bardienst op dinsdag en woensdag af, mede vanwege de lage omzet. Aandachtspunt 

is wel hoe de bar wordt achtergelaten voor de werkers op vrijdag en in het weekeinde. 

Verhoog de maximumleeftijd van 72 naar 75 jaar (dat levert vier extra mensen op). 

Verhoog de afkoopsom van 50 euro. 

Hoe zet je bereidwilligen met weinig ervaring of die geen drukke diensten willen goed in. 

Maak de planning digitaal. Geef enkele weken tijd om twee verplichte diensten in te vullen, 

de rest wordt handmatig aangevuld. 

Digitale planning per app kan regelen dat vooruitbetaalde afkoopsom per dienst wordt 

terugbetaald met bedrag per dienst. 

Naar voorbeeld van het baanonderhoud een groep van barmensen vormen, waarvan de leden 

vaker draaien en die ‘beginners’ goed kunnen inwerken.  



 

Rondvraag 

Maartje Caspers vraagt aandacht voor de onderhoudssituatie van vooral de vloer van de 

oefenkooi. Het bestuur wil proberen dat onderhoud (goedkoper) mee te nemen in de 

aanbesteding van de banen 1 en 2. Dat betekent geen aanpak op korte termijn. 

 

Henk van Dieren stelt voor een van de twee taps te reserveren voor een speciaal 

(seizoens)bier. Volgens de penningmeester blijkt uit de verkoopcijfers geen grote interesse 

voor zo’n aanbod. Het bestuur buigt zich hierover. 

 

Op een vraag van Joop Lubberding wordt geantwoord, dat het dak van het materiaalhok na 

gecertificeerd testen geen asbest bevat. 

 

Op een vraag van Hilbert Berents zegt het bestuur toe samen met coördinator baanonderhoud 

Martin Jacobs te kijken naar de bezetting van de ploegen en de vraag of jongeren daar iets 

voor voelen. 

 

 

 


