
Notulen Algemene Ledenvergadering TV Dijkzicht. 

Aanwezig namens bestuur: Kees de Boer, Andre Karregat, Cor Leber, Gerda Tol, Linda 

Bond 

Aanwezige leden: zie presentie lijst 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Dijkzicht, op dinsdag 

29 maart 2022 om 19.30 in de tussenruimte tussen de binnenbanen aan de Wester Ven 

te Volendam  

 

1. Opening om 19.30 uur  

 

2. Notulen algemene vergadering van 13 Maart 2019  

Geen opmerkingen 

 

3. Mededelingen 

Geen mededelingen vanuit Bestuur 

 

4. Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken 

 

5. Terugblik op 2021 

TV Dijkzicht is 2021 redelijk goed doorgekomen, ondanks alle corona perikelen, 

mede dankzij steun van onze gemeente. 

 

6. Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement  

Jan de Wit (kandidaat notaris) is op de vergadering aanwezig om e.e.a. toe te 

lichten. Belangrijkste wijzigingen: tegenstrijdig belang, padel als doelactiviteit en 

wijziging naam naar Tennis en Padel Vereniging Dijkzicht, Juniorleden die 

stemrecht krijgen, Opschoning van begrippen in de statuten. 

Statuten en Huishoudelijk reglement goedgekeurd. Notulen en presentie lijst 

moeten worden meegestuurd naar notaris. 

 

7. Overname tennisschool De Kloek 

Het leiden van een tennisschool door een vrijwillig bestuur heeft veel voeten in de 

aarde gehad. De Kloek is een aantal jaren geleden in beeld geweest om hier meer 

sturing aan te geven. Dat is toen uitgedoofd. Vorig jaar (2021) heeft bestuur weer 

toenadering gezocht tot De Kloek om de tennisschool van TV Dijkzicht over te 

nemen. Dat heeft tot een positief resultaat geleid. De Kloek heeft de tennisschool 

van TV Dijkzicht overgenomen, de leraren zijn nu in dienst van De Kloek. Over het 

algemeen wordt deze overgang door alle partijen als positief ervaren. De 

tennisleraren die in dienst waren bij TV Dijkzicht zijn overgenomen door De Kloek. 

De Kloek huurt nu banen van TV Dijkzicht om les te kunnen geven. De vaste 

baanhuur van recreanten loopt gewoon door, naar behoefte. De lessen worden, in 

principe, binnen gegeven. Als recreanten buiten willen lessen moet de baan 

gewoon afgehangen worden. Op dit moment heeft TV Dijkzicht geen selectie 

teams. Er zijn wel jeugdleden die trainen bij De Kloek. Bestuur heeft wel de 

intentie om weer selectie teams naar TV Dijkzicht te halen, in samenwerking met 

De Kloek 

 

 

 



8. Nieuwe padelbanen aangelegd 

TV Dijkzicht heeft het afgelopen jaar 3 nieuwe padelbanen gekregen. Er is op dit 

moment nog een behoorlijke wachtlijst om lid te kunnen worden van de padel. 

Het aantal tennisleden loopt terug. Het ledenbestand van de tennis bestaat op dit 

moment uit vooral oudere leden. 

 

 

9. Overname kantine  

In het corona jaar 2020 heeft het bestuur moeten besluiten om de kantine en het 

personeel over te nemen van de toenmalige pachter. Bestuur verwacht een 

positief toekomstperspectief voor de financiële resultaten van de kantine. De 

afgelopen twee jaar was de kantine niet winstgevend i.v.m. corona.  

 

 

10. Led-verlichting. 

Cor Leber en Kees Blokker hebben zich verdiept in de led verlichting voor de 

binnenhal en zonnepanelen voor op de hal. Op dit moment hebben wij overal 

traditionele verlichting. Het vervangen van deze lampen door led verlichting geeft 

een besparing van 50%. Vorige week is de aanbesteding van de buitenverlichting 

gedaan aan Oostendorp. De nieuwe verlichting is te bedienen via een 

lichtmanagementsysteem zodat de verlichting ook op afstand bediend kan 

worden. De commissie is nog bezig zich te verdiepen in de mogelijkheden voor de 

binnenverlichting. Deze verlichting wordt ingesteld met bewegingssensoren zodat 

we onnodige branduren zoveel mogelijk kunnen voorkomen. We streven ernaar 

om de nieuwe binnenverlichting voor de zomervakantie geïnstalleerd te hebben.  

Er zijn veel mogelijkheden voor subsidie. Om de verschillende subsidies zo goed 

mogelijk te kunnen benutten heeft de commissie besloten om het nieuwe 

stroomverbruik van de led verlichting even af te wachten voordat er een besluit 

wordt genomen mbt de zonnepanelen. De zonnepanelen commissie is voor nu 

even “on hold” gezet. Het dak is in 2021 vernieuwd en reeds goedgekeurd voor 

zonnepanelen. 

 

11. Zonnepanelencommissie 

Deze commissie is voor nu even “on hold” gezet. Het in eigen beheer plaatsen van 

zonnepanelen of het verhuren van het dak of het terugleveren naar bedrijven in 

de buurt zijn nog te onderzoeken opties 

 

12. Financieel verslag 2021, balans per 31 december 2021, toelichting op de 

balans, winst en verliesrekening  

• toelichting op de balans, winst en verliesrekening en begroting. Penningmeester 

Andre Karregat licht de cijfers van de jaarrekening toe. Op dit moment telt de 

vereniging 1528 leden. Vorig jaar waren er 1499 leden. Er is een duidelijke 

verschuiving te zien van tennis naar padel. 

 

• verslag kascommissie: Kascommissie heeft de jaarrekening goedgekeurd. Jan 

Schilder en Dick Molenaar worden hartelijk bedankt voor de controle van de kas. 

 

• benoeming kascommissie: Jan Schilder en Dick Molenaar nemen wederom 

zitting in de kascommissie 

 

 

 

 



13. Nieuwe tarieven tennis/padel  

Zoals reeds via email gedeeld met de leden heeft het bestuur voorgesteld om de 

tarieven voor lidmaatschap te verhogen. Vergadering is akkoord. 

 

14. Samenstelling bestuur en commissies  

Jan Braan is korte tijd lid geweest van het bestuur. Hij is op dit moment nog wel 

actief als technisch commissie lid. Bestuur heeft vacature voor plaats in bestuur. 

 

 

15. Door leden ingebrachte voorstellen, ingediend door tenminste 5 leden 

Geen ingebrachte voorstellen 

 

16. Rondvraag 

- Het opknappen van het park rond de padelbanen wordt hervat zodra de 

opblaashal is opgeruimd. Padelcommissie heeft verzoek gedaan voor het 

plaatsen van een tuinhuisje voor de organisatie van toernooien etc. 

- De opblaashal is inmiddels afgeschreven. Dit betekent niet dat hij niet meer 

opgezet gaat worden. De banen zijn nog nodig in de winter. 

- De plannen voor een nieuw sportcentrum en voetbalstadion in de Purmer is op 

dit moment toekomstmuziek waar TV Dijkzicht op dit moment de meerwaarde 

nog niet van inziet. 

- Complimenten van de vergadering voor het bestuur voor hun harde werk 

tijdens deze corona jaren. 

 

17. Sluiting om 20.38 uur 

 

 

 

 

 


