
 

Notulen Algemene Ledenvergadering van de Winterswijkse Tennis Club op woensdag 30 januari 
2019 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 John Esselink en voorzitter jeugdcommissie Wim 
Wassink. De presentielijst is getekend door 83 leden, waaronder de bestuursleden.  
 
1  Opening  
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de vele aanwezige leden die ondanks de sneeuw 
en gladheid zijn gekomen.  
 
Bericht van verhindering: Franklin Vlam 
 
2  mededelingen en/of ingekomen stukken/ vaststelling agenda 
 
De agenda wordt doorgelopen en vastgesteld. Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
3  notulen ALV d.d. 31 januari 2018 
-opmerking pag. 1: het aantal stemmen klopt niet met aantal leden die hebben getekend op de 
presentielijst. Dit komt omdat niet alle leden de presentielijst bij binnenkomst tekent en/of later 
aanschuift.  
-opmerking pag. 4: Theo Toebes moet zijn Ton Toebes 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
 Notulen bijzondere ALV dd. 4 juli 2018 
De notulen worden zonder nadere opmerkingen goedgekeurd. 
 
4  bestuur jaar 2018 
 
4.1Verslag bestuur 
Twee hoofdthema’s worden aangehaald en toegelicht te weten de horeca die voor een belangrijk 
deel door vrijwilligers worden gerund vanaf maart 2018 en de Werkgroep revitalisatie tennisperk.  
Om met het eerste te beginnen: dit heeft goed uitgepakt. Er is een enthousiaste groep van ruim 70 
vrijwilligers actief vooral omdat Rob Damkot hier in het begin enorm aan heeft getrokken. De omslag 
naar vrijwilligers is positief voor het verenigingsleven. En ook Femke en Annoesjka dragen hun 
steentje hieraan bij. 
Na de bijzondere ALV van 4 juli is een Werkgroep in het leven geroepen van ca 20 man/vrouw die 
zich hebben gemeld om 2 varianten uit te werken. De werkgroep functioneert onder een 
onafhankelijk voorzitter die straks verslag zal doen.  
 
4.2 verslag technische commissie 
Onno doet verslag van de diverse competities en toernooien. Overall is alles prima verlopen en zijn 
deelnemersaantallen gelijk gebleven of licht gegroeid. De clubkampioenschappen en het WTC Open 
kenden wel een behoorlijke groei (+42). De lobby bij buurtverenigingen had succes. Inmiddels is Bert 
Nijman drukdoende permanent jaarlijks overleg met buurtverenigingen in het leven te roepen, 
hoofdzakelijk om speel- en toernooiagenda’s op elkaar af te stemmen.  
Punt van aandacht: de organisatie van de clubkampioenschappen zoekt nieuwe commissieleden, 
aangezien enkele oud gedienden hebben aangegeven ermee te zullen stappen. Vrijwilligers worden 
opgeroepen zich te melden bij Onno of de commissieleden.   



 

Tot slot zitten Jerry’s trainingsuren – ook voor senioren – in de lift.  
 
4.3 verslag jeugdcompetitie 
Wim doet verslag van de jeugdactiviteiten en de vorderingen in 2018. De jeugd speelt nu bijna 
allemaal competitie. Nieuw is de selectietraining en dit wordt toegelicht. De extra trainingsuren (2 
extra uren per week training door Jerry en Henk klein Hesselink) betaald uit de “crisisbijdrage” van de 
gemeente krikt het wedstrijdniveau van de jeugd verder op. Er zijn 2 groepen van ca. 8 spelers (t/m 
12 en t/m 17 jaar). Als tegenprestatie neemt de geselecteerde jeugd deel aan toernooien, 
clubkampioenschappen en daar waar nodig assisteren). 
 
4.4 verslag PR &Media 
John doet verslag van zijn eerste jaar. Doel van John is communicatie-uitingen, rekening houdende 
met de privacy-eisen, persoonlijker te maken.  
 
5 Financieel – exploitatieoverzicht 2017/2018 
 
Rob doet een financieel verslag. Het totaal resultaat is ruim 6 duizend euro negatief (vereniging  
+€ 3.654, horeca - € 9.520) daar waar een verlies van ruim 7 duizend was begroot.  
Het verlies zit ‘m nog in de horeca – na-ijlend effect vaste personeelskosten  t/m juni -. De 
arbeidsovereenkomsten zijn netjes beëindigd. Voor 2018-2019 is een positief resultaat begroot van 
ruim 7 duizend euro. Wat verder opvalt m.b.t. de baten en lasten van de vereniging: de bijdrage aan 
de gemeente daalt naar bijna 4 duizend euro (was ruim 12 duizend). Wat opvalt m.b.t. baten en 
lasten horeca: de begrote omzet is nagenoeg gehaald, de omzet neemt gestaag toe terwijl de lasten 
in totaliteit afnemen (zit met name in personeelskosten). De marge wordt n.a.v. een vraag van de 
leden toegelicht.  
 
Vervolgens doet de kascontrolecommissie 
onder aanvoering van Bennie Onnink verslag. 
De conclusie is dat de boekhouding en 
verslaglegging keurig op orde is en dat alle 
kritische vragen konden worden beantwoord. 
Vervolgens wordt het totaalbeleid van het 
bestuur door de aanwezige leden 
gedechargeerd.  
Uit de aanwezige leden meldt Henk Braakhuis 
zich spontaan aan als nieuw lid van de 
kascommissie  
 
Rob bedankt de kascommissie voor haar inzet. 
Komend jaar bestaat de commissie uit de 
leden  Daniel Stapelbroek en Andre Blom en 
Henk Braakhuis (reserve lid). 
 

 
 

Vervolgens wordt nadat de begroting 2018-2019 is vastgesteld waarbij een positief resultaat wordt 
begroot besloten de contributie ongewijzigd te laten. De horecaprijzen worden op een paar kleine 
aanpassingen na niet gewijzigd.  
 
Rob bedankt de kascommissie voor haar inzet. Komend jaar bestaat de commissie uit de leden  
Daniel Stapelbroek en Andre Blom en Henk Braakhuis (reserve lid). 
 



 

Tot slot wordt nadat de begroting 2018-2019 is vastgesteld en waarbij een positief resultaat wordt 
begroot, besloten de contributie ongewijzigd te laten. De horecaprijzen worden op een paar kleine 
aanpassingen na niet gewijzigd.  
 
6.  Verslag Stichting Accommodatie WTC 
 
Koos doet verslag. Over 2017/2018 is een positief exploitatiesaldo gerealiseerd van bijna 5 duizend 
euro. Het positief saldo zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Met uitzondering van de 
winterstorm in januari 2018 was het een normaal jaar. Er waren geen investeringen. De storm zorgde 
voor een schadepost die op het eigen risico na, was afgedekt door de verzekering. De veerbaarheid 
van de onderhoudscommissie onder aanvoering van o.a. Gerrit de Voer en Rudi Gabriel wordt 
geroemd. De onderhoudsploeg krijgt applaus.  
Daarna wordt de begroting 2018/2019 doorgenomen. Het rendement van de stichting is niet ruimen 
de afschrijvingen drukken er op het resultaat. De blaashal kent een teruglopende bezetting maar in 
huidige structuur nog steeds winstgevend. De BTW herzieningsregels zijn nog lastig (financieel) in te 
schatten maar op zeker is dat de BTW over de gas- en elektriciteitskosten niet meer aftrekbaar zijn 
voor de BTW. Verwacht wordt dat deze kosten gaan stijgen naar € 32.000 (was  
€ 25.000).  
Daarnaast wordt toegelicht door Koos dat de huidige vorm van daluren wordt afgeschaft en dat dit 
wordt vervangen door nieuwe tarieven voor losse uren (variërend afhankelijk van tijdstip van 13 tot 
20 euro per uur). 
 
De opmerking/vraag van een van de leden of de huidige constructie vereniging en stichting door het 
gecancelde BTW verhaal voor de toekomst nog wel interessant is, wordt meegenomen in de 
Werkgroep.  
 
7 Bestuur jaar 2018 
 
7.1 bestuursverkiezingen: 
Aftredend en herkiesbaar Meino Janszen en Onno Beijers. Er hebben zich geen tegenkandidaten 
gemeld dus worden Meino en Onno onder applaus herkozen 
Op de oproep voor bestuursleden hebben zich spontaan 2 leden gemeld. Reinder Koning en Klaas de 
Boer worden beiden voorgedragen en onder luid applaus welkom geheten als bestuurslid van de 
vereniging.    
 
Na de korte pauze wordt verdergegaan met de toekomst van de vereniging.  
 
8 toekomst WTC 
 
8.1 accommodatie 
Dit deel van de vergadering wordt onder leiding van de voorzitter van de Werkgroep, Hennie 
Zweerink toegelicht. Stap voor stap neemt Hennie ons a.d.h.v. een presentatie mee in de stappen die 
zijn gezet. Een proces dat begon op 4 juli 2018 waarbij de opdracht voor nader onderzoek naar 
renovatie en/of nieuwbouw werd gedaan. Andere speerpunten waar op wordt ingezet: behoud voor 
liefst 11 tennisbanen plus 2 padel, duurzaamheid en samenwerking met andere partners (SWW). 
De werkgroep oorspronkelijk bestaande uit ca. 20 leden, opereert onafhankelijk van het bestuur (wel 
vertegenwoordiging van bestuur en stichting in werkgroep). Inmiddels bestaat de groep nog uit 12 
leden. De planning en route wordt doorgesproken waarbij uitgangspunt is realisatie in 2020. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat het definitieve plan in mei bij de gemeente moet zijn ingediend. Dat 
vraagt om besluitvorming in opnieuw een bijzondere ALV in april 2019.  



 

 

 

In het proces beschrijft Hennie wat er allemaal 
is gedaan (o.a. uitgangspunten vaststellen in 
programma van eisen zonder compleet te zijn 
worden bijvoorbeeld benoemd het gebouw, 
de installaties, het tennispark, de baansoort, 
de verlichting en de (semi-permanente) hal, 
het vergaren van cijfers en informatie en het 
opstellen van een  visiedocument WTC. 
Financieel is er tot op heden met name een o-
meting gemaakt om straks voorstellen te 
kunnen vergelijken en bijvoorbeeld vast te 
stellen wie betaalt wat. Schetsen en 
ontwerpen zijn er zij het niet afgerond (heel 
precair), offertes zijn opgevraagd. Inmiddels 
heeft zich een 4e partij gemeld te weten 
fitnesscentrum De Tuunte.  

 
Wat is al wel bekend? 
-Baansoort: zandkunstgras, voorstel besluit zandkunstgras 
-Renovatie met samenwerking SWW/Tuunte is niet mogelijk 
-Nieuwbouw zonder samenwerking SWW/Tuunte is financieel niet reëel 
 
Deze 3 punten worden door de vergadering gedeeld en goedgekeurd.  
 
Vervolgens wordt gedeeld wat we nog niet weten m.b.t. optie 1 renovatie of optie 2 nieuwbouw. 
Hennie benadrukt de volgorde willekeurig te hebben genomen en geen voorkeur te hebben.  
Wat betreft renovatie wordt dieper ingegaan op de KNLTB eisen (de gemeente investeert alleen in 
zaken die voldoen aan de eisen), de ruimte m.b.t. de wens 11 banen te houden (en of we het kunnen 
betalen). Vanuit de leden is er een vraag m.b.t. de kadastrale eigendommen grenzen die zo geeft 
Hennie aan, niet strak gescheiden zijn.   
M.b.t. optie 2 zijn 4 partijen betrokken. Het haalbaarheidsonderzoek dat o.l.v. de gemeente is 
gedaan o.b.v. de programma van eisen, pakt positief uit. Er is voldoende ruimte om alles te 
realiseren. Vanzelfsprekend moet er nog veel gebeuren en ook de financiële haalbaarheid is nog niet 
aan de orde geweest.  
 
Op de vraag waarom geïnvesteerd wordt in padel wordt door Hennie aangegeven dat dit de snelst 
groeiende poot is bij de KNLTB, dat dit een boost kan geven aan potentiele (jeugd) leden en dat de 
gemeente alleen investeert in voorzieningen die niet “de waan van de dag zijn” maar waarvan je 
verwacht dat die op de langere termijn nog actueel zijn. De visie is op de toekomst. Daarbij gaan de 2 
padelbanen niet ten koste van tennisbanen.  
 
Vanuit de leden is er grote dank voor de inbreng tot op heden. Men vraagt hoeveel van het werk 
inmiddels af is en wat er allemaal nog moet gebeuren. Hennie die projectleider van beroep is bindt 
zich hier niet op vast want hij weet dat soms de pijn alsnog in de staart zit. Maar hij weet ook dat het 
voorwerk tot op heden heel gedegen is uitgevoerd.  
 
Vanuit de vergadering komt ook een vraag omtrent de lastige situatie oversteem van met name 
fietsers en i.v.m. verkeersveiligheid het doortrekken van het fietspad. Deze vraag wordt door Harm 
de Vries beantwoord. In het programma van eisen van de gemeente is dat een wens maar als dit ten 



 

koste gaat van het project dan is het voor de gemeente geen halszaak. Daarnaast moet er extra 
budget voor beschikbaar gemaakt worden.  
 
8.2 toelichting gemeentebeleid  
Harm de Vries licht het beleid van de gemeente Winterswijk toe. De gemeente is partner in de zin dat 
zij sponsor is van het tennispark (banen, verlichting, hekwerk et cetera). Harm gaat in op de 
normstelling van de KNLTB per baan waarbij de gemeente uitgaat van het gemiddelde van 70 leden 
per baan. Dit komt neer op 9 banen. En i.v.m. toekomstgerichtheid dus 2 padelbanen.  
Voor de gemeente staat samenwerking voorop want dit biedt meer perspectief. De gemeente maakt 
geen keuze tussen opties en wie/wat eigendom maakt ook helemaal niets uit.  
Er moet een goed voorstel komen dat in de gemeenteraad wordt besproken.  
Na vragen vanuit de vergadering wordt kort ingegaan op De Tuunte en de concentratie op fitness. 
Tennis wordt afgestoten en dat betekent een ledenaanwas bij de WTC. Inherent hieraan is extra 
banen. Harm legt zich niet op voorhand vast maar meer dan 9 door de gemeente gefinancierde 
tennisbanen moet het logische gevolg zijn (zeker 10, misschien toch oude niveau 11)  
 
Vervolgens nog enkele vragen vanuit de vergadering over de semi permanente hal (n.n.b.), het 
tijdspad tot april, de gemeente die de KNLTB eisen volgt qua baanlengte en breedte en op het 
moment dat het hekwerk aangepast wordt geen dispensatie meer – baan 5 t/m 8 dat nu al geen 
dispensatie heeft, de hal over het aantal banen (n.n.b.) en ervaring tennisbaan Marveld.  
 
Tot slot wordt aan de leden gevraagd of men door kan gaan met het uitwerken van de 2 opties 
renovatie en nieuwbouw. De leden geven volmondig akkoord waarna Meino Hennie bedankt voor de 
uitgebreide en duidelijke uiteenzetting van Hennie. Hennie en de werkgroep krijgt een luid applaus.  
De werkgroep  en het bestuur heeft er vertrouwen in dat gezien de inzet en voorgang de uitgewerkte 
twee opties in april te presenteren in een extra ALV.  
 
9 Rondvraag/ wat verder ter tafel komt 
 
Na de rondvraag met 1 brandende vraag m.b.t de hete temperatuur van het douchewater en waarbij 
iedereen nogmaals werd opgeroepen de presentielijst te ondertekenen werd om 22.45 uur de 
vergadering gesloten.   
 
10 Sluiting vergadering 
 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering om 22.45 uur.  
 
 

 

 

 

 


