
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennis Vereniging Dijkzicht van 
woensdag 28 maart 2017 in het clubhuis aan de Wester Ven te Volendam 
 
 
1. Opening om 19.30 uur 
De voorzitter opent de vergadering en heet -naast 6 leden van het bestuur- 15 leden welkom.  
 
2. Mededelingen 
 

- De opblaashal wordt 5 april 2017 om 17.00 uur weg gehaald. We zoeken daarvoor nog 
vrijwiligers, graag melden bij Kees de Boer. 

 
- Er wordt medegedeeld dat wij als bestuur onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om 

baan 7 en 8 de ondergrond te laten vervangen. Wij zijn als club geintresseerd in het 
relatief nieuwe MatchClay. Dit is een nieuwe ondergrond, een combinatie van een mat, 
met gravel. Deze ondergrond ligt momenteel bij club Santana. Wij gaan dit aankomende 
tijd onderzoeken en testen. De begrote kosten voor dit onderhoud is 70.000 euro ex btw. 

 
- Baan 11, 12 en 13 worden gerenoveerd en vervangen door GravelPlus (zelfde 

ondergrond als baan 1 t/m 6) Deze banen pachten wij van de gemeente, dus vervangen 
komt voor rekening van de gemeente. Door een fout van de gemeente is dit process 
vertraagd. De planning is om dit nu na de competitie te doen. 

 
- Medegedeeld wordt dat Carel de Winkel in de zomerperiode zijn tekort aan lesuren, 

compenseert met uren als groundsmen.  
 

- Peter Tol heeft dit jaar afscheid genomen van Dijkzicht. Jasper Smit is hiervoor in de 
plaats gekomen. Jasper neemt ook het management van de trainers op zich. 
 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
4. Notulen algemene vergadering van 22 maart 2016 
Geen opmerkingen. 
 
5. Financieel verslag 2016, balans per 31 december 2016, toelichting op de balans, winst 
en verliesrekening 
 
Andre geeft een toelichting. 
 
Uit de geconsolideerde balans van vereniging en hal blijkt dat er tegenover € 309.000 aan 
liquide middelen een schuld van € 1,07 miljoen staat. 
 
De algemene indruk is dat de trend van de laatste jaren (daling van leden, lesgelden en 
contributie) stagneert. Wij laten nog altijd betere cijfers zien dan gemiddeld in Nederland. 
 
Gezien het groter zijn van onze gemeente sinds dit jaar, is het afwachten in hoeverre wij in 2017 
met onze gezonde cijfers in aanmerking gaan komen voor subsidies. 
 
 



6. Kascommissie  
 
Verslag kascommissie 
De kascommissie bestaat uit Jan Schilder en Dick Molenaar. De financiële stukken zijn 
gecontroleerd en in orde bevonden: de penningmeester wordt decharge verleend.  
 
Benoeming kascommissie 
De kascommissie krijgt 2 blikken ballen per persoon. Een nieuwe kascommissie wordt gekozen. 
Jan Schilder en Dick Molenaar zijn de gelukkigen. 
 
7. Samenstelling bestuur en commissies 
Jan Schilder heeft zijn taken na ??+ jaren (!) neergelegd. Mark vd Berh en Ingmar Franquinette 
zijn uit de toernooien commissie gestapt.  
 
8. Door leden ingebrachte voorstellen, ingediend door tenminste 5 leden 
Die zijn er niet. 
 
9. Rondvraag 
 

- De vraag is of er voor de jeugd niet iets wekelijks kan worden opgezet. Kees de Boer 
gaat dat onderzoeken, of en in hoeverre dat een goed idee is. 

- De vraag is of er geen systeem moet komen om de kleedkamers en pasjesruimte af te 
sluiten voor ongewenste bezoekers, op dagen dat de deur wel los is maar de kantine is 
gesloten. Kees de Boer gaat dit onderzoeken. 

- Gevraagd wordt of bekend is dat baan 5 veel kuilen heeft. Het heeft onze aandacht.  
- Gevraagd wordt wanneer baan 11, 12 en 13 bespeelbaar zijn. Volgende week, voor 

aanvang van de competitie.  
- Gevraagd wordt naar de stand van zaken van de ideeen omtrent Padel. Uitgelegd is dat 

dit nog altijd in onderzoek is. De aanvraag ligt bij de gemeente. Pas daarna wordt 
besloten of en hoe dit invulling gaat krijgen. 


