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Uittreksel notulen van de algemene vergadering van de vereniging: Tennis Club Hellendoorn, gevestigd te 
Hellendoorn, (hierna te noemen: 'de Vereniging'), gehouden te Hellendoorn op 19 september 2022. 

 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de statuten van de Vereniging treedt op als: Voorzitter: de heer 
Albertus Hermannus de Graaf, geboren op 12 november 1968 Notulist: mevrouw Debby Leferink-ter Brake, 
geboren op 18 januari 1973 Aan deze notulen is een lijst vastgemaakt waaruit blijkt wie 
aanwezig/vertegenwoordigd is op de vergadering. 

 

1. Opening; 
• De voorzitter opent de vergadering en constateert: - De algemene vergadering is op juiste wijze 

bijeengeroepen en in de oproeping is het voorstel tot statutenwijziging woordelijk vermeld. 
• Alle onderwerpen die aan de orde komen zijn op juiste wijze geagendeerd. 
• Het voorstel tot de statutenwijziging heeft ten minste vijf dagen voor de vergadering woordelijk 

ter inzage gelegen voor de leden. 
• De Vereniging heeft in totaal 306 leden. Op de vergadering zijn 59 leden aanwezig of 

vertegenwoordigd. Daarmee wordt niet voldaan aan de vereisten van artikel 17 lid 2 van de 
statuten om op het voorstel tot statutenwijziging een rechtsgeldig besluit te nemen. 

 
 

2. Op-aanmerkingen notulen vergadering 28-02-2022; 
• Er zijn geen op-aanmerkingen echter wil de voorzitter Alfred nog wel iets toevoegen naar 

aanleiding van de vorige algemene ledenvergadering nl. de levensduur van de huidige banen 
en de kosten voor wat betreft onderhoud. Hij legt de leden voor wat de kosten van evt. 
nieuwe banen zijn en de kosten ten aanzien van het onderhoud.  

• De KNLTB kan een onderzoek verrichten waar naar de verwachte levensduur van de banen 
gekeken kan worden. 

• We hebben nu een fantastische groep mannen die de banen op dit moment onderhouden, 
wat ons qua financiën een voordeel oplevert. Vraag is echter wel hoe lang je hier in de 
toekomst nog gebruik van kunt maken. 

 

3. Voorstel en toelichting verbouwingsplannen kantine/dameskleedkamer + ontwerp; 
• Alfred toont het gemaakte ontwerp aan de leden en licht dit verder toe 

è Vraag van lid is of een invalidetoilet verplicht is-> Antwoord is dat dit niet verplicht is en 
in verband met ruimtegebrek ook niet wenselijk. 

• Alfred licht de gemaakte begroting ten aanzien van de kosten voor deze verbouwing toe. 



è Vraag van lid of de technische installatie nog veilig genoeg is-> Alfred geeft aan een 
aantal technische bedrijven aangeschreven te hebben met de vraag een offerte op te 
stellen, helaas is hier tot op heden nog geen reactie op gekomen, maar is het wel zo dat 
deze wel aan vervanging toe is. 

 

4. Voorstel + toelichting aanleg padelbanen; 
• Alfred geeft aan dat de ontwikkelingen t.a.v. padel snel gaan en het de snelst groeiende sport 

van dit moment is. 
• Er wordt een overzicht getoond met cijfers vanuit de KNLTB wat padel voor verenigingen in 

o.a. Drenthe heeft gedaan. Conclusie is dat verenigingen die padel aanbieden een significante 
stijging van het aantal leden hebben. 

• Vanuit T.C. Hellendoorn is er een enquête gehouden onder de leden van het squash centrum, 
aangezien het squash centrum per februari 2023 sluit,  
 met de vraag of zei zouden gaan padellen wanneer dit aangeboden zou worden. 36 leden 
hebben aangegeven dit sowieso te willen doen. 

• Alfred licht de kosten van de aanleg van de padelbanen toe. 
è Vraag van lid of er gekeken is naar geluidsoverlast-> antwoord, dit moet nog onderzocht 

worden, gemeente heeft al wel aangegeven geen bezwaar te zien in de aanleg van deze 
banen. 

è Vraag van lid waarom dit niet samen met Tennisvereniging in Nijverdal op te pakken-> 
antwoord dat dit zeker in overweging genomen zal worden, mocht meerderheid voor 
padel stemmen. 

• Er kan geen officiële stemming plaatsvinden maar de vraag wordt voorgelegd aan de leden 
wie voor padel zou stemmen en wie voor het verbouwen van de dameskleedkamer en de 
technische installatie zou stemmen. 
 
Voor: 
Aanleg padelbanen: 28 stemmen 
Verbouwing dameskleedkamer + technische installatie: 20 stemmen 
 

• Vanuit de leden komt de vraag een werkgroep op te richten die een en ander uit gaan zoeken 
alvorens hier een definitieve beslissing over te nemen. 

• Hiervoor hebben zich een 4-tal leden aangemeld; 
Hendrik van den Berg 
Pierre Krieger 
Daniel Wispels  
Johan Dekkers 
  

5. Prijsverhoging consumpties kantine; 
• Alfred licht toe wat de reden is voor een prijsstijging-> bestuur had een voorstel van   € 0.25,-  

in gedachten, echter geven de leden aan wel akkoord te willen gaan met een hogere 
prijsstijging nl. van €0.50. 
Deze prijsstijging gaat per 1 oktober 2022 in 
 
 

6. Stemming voorgenomen wijziging statuten en huishoudelijk reglement; 
• Vanuit de werkgroep bestaande uit Benno de Jong, Jan Meijer en Sander Venema, die is 

opgericht t.b.v. deze voorgenomen statutenwijziging doet Sander Venema het woord. Hij licht 
duidelijk toe wat de reden van deze voorgenomen wijziging is en welke wijzigingen er zullen 
plaatsvinden in de statuten en het huishoudelijk reglement en waarom deze wijziging plaats 
moeten vinden. 



• Helaas zijn er niet voldoende leden aanwezig om tot stemming over te gaan, hiervoor wordt 
een nieuwe vergadering ingepland. 

 
7. Verkiezing continuïteitscommissie; 

• Voor deze commissie hebben zich Sander Venema, Jan Meijer en Benno de Jong aangemeld, 
echter kan er nog geen stemming plaatsvinden, gezien het aantal aanwezige leden. Dit zal 
ook tijdens de volgende algemene ledenvergadering plaats moeten vinden. 

 

8. Huldiging kampioenen voorjaarscompetitie; 
• De kampioenen worden naar voren geroepen waarna Alfred de prijzen uitreikt. 

 
9. Rondvraag; 

• Vraag van een van de leden is hoe het met de energiecontracten staat-> Alfred antwoord dat 
dit uitgezocht gaat worden. 

Vanuit het bestuur zijn er nog een aantal mededelingen; 

• Onze secretaris, Debby Leferink, stopt eind van het jaar. 
• Alfred doet een oproep voor een extra bestuurslid, gezien de nieuwe statuten is dit ook 

noodzakelijk. 
• Lisette Wennemers is toegetreden tot de evenementencommissie 
• Johan Nijkamp is toegetreden tot de parkcommissie 
• De buurtbewoners hebben geklaagd dat er soms te hard gereden wordt, Alfred doet een 

oproep om de snelheid aan te passen. 
 

10. Sluiting; 
• De voorzitter sluit de vergadering. 

 

                              Voorzitter:                                                                      Notulist: 

                                

_______________________                                    _____________________ 
 
A.H. de Graaf                                                               D. Leferink-ter Brake 
                                     
 
 


