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3 maart 2020 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Om 19.30 opent voorzitter Andrea Warman de vergadering. Geconstateerd wordt dat het vereiste 
quorum niet aanwezig is. De vergadering wordt gesloten en om 19.45 uur heropend. Volgens de 
presentielijst zijn 58 personen aanwezig. 
Andrea heet iedereen welkom en zegt dat er belangrijke zaken te bespreken zijn. 
Er worden door de aanwezigen geen agendapunten aangedragen zodat de agenda vastgesteld is. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Een afmelding is binnengekomen van Sake Dijkstra en Joost Willekes. Er zijn verder  geen 
mededelingen en ook geen ingekomen stukken. 
 
3. Vaststellen notulen ALV 5 maart 2019 
Andrea stelt de notulen per bladzijde aan de orde. Er zijn geen opmerkingen en daarmee worden de 
notulen van de vorige ALV vastgesteld, met dank aan en applaus voor de secretaris. Ook naar 
aanleiding van de notulen worden geen vragen gesteld. 
 
4. Terugblik op het afgelopen jaar  
Andrea memoreert aan de hand van een fotocollage een aantal hoogtepunten van 2019. In maart 
werd de wintercompetitie afgesloten. Weer een groot aantal deelnemers. Speciaal dank hiervoor aan 
John Raskeyn. In april start van de voorjaarscompetitie, met een mijlpaal omdat er meer dan 50 
teams actief zijn geweest. Ook de Jumbo Open was weer succesvol, met dank aan de commissie, die 
van plan is er dit jaar een nog mooier toernooi van te maken. En het LJT-toernooi was weer gezellig 
en druk; de commissie gaat het dit jaar voor de 10e keer organiseren, wordt vast bijzonder. Er waren 
ook mooie jeugdevenementen, met dank aan TennIsLife. In juli waren spelers van ’t Nijlân weer 
succesvol bij het WK teatsen. In augustus het Ype Bolman toernooi. En vervolgens in september 
gezellige en sportieve clubkampioenschappen, met dank aan de commissie. Ook in september op ons 
park de 50e editie van de Friesland Cup, met ’t Nijlân als kampioen.  Al met al een sportief en ook een 
financieel succesvol jaar, met dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Applaus. 
 
Namens de toss-commissie meldt Ale Lijzenga dat het afgelopen jaar niet gelukt is om een openings- 
en slottoernooi te organiseren. Er wordt nu wel gewerkt aan een openingstoernooi, in het laatste 
weekend van maart. De toss-commissie is erg tevreden over het afgelopen jaar, omdat er 8 á 9 leden 
waren die wilden indelen. Beschikbaarheid van de banen was wel een probleem, vooral in de 
zomervakantieperiode, als er vaak maar 7 banen beschikbaar waren. Ale hoopt voor 2020 op weer 
een succesvol jaar. De voorzitter bedankt Ale voor zijn inbreng. Applaus. 
  
Bij afwezigheid van Joost Willekes leest bestuurslid Peter de terugblik op 2019 en een vooruitblik op 
2020 voor, die Joost namens de sponsorcommissie op papier heeft gezet.  
Geachte ALV: Ik blik hierbij niet al te veel terug op 2019, want daarvoor verwijs ik graag naar het 
fantastische clubmagazine, wat door Andrea ook het afgelopen jaar weer is samengesteld, maar neem ik 
jullie kort mee met betrekking tot de actuele ontwikkelingen vanuit onze commissie. 
 
Ten aanzien van de PR gaat het onze club voor de wind. Door met onze vlaggenschepen op, een voor Friese 
begrippen uniek tennisniveau, te acteren, blijven de contacten met de lokale pers zeer goed. In het ko-



mende seizoen zal er ten tijde van de voorjaarscompetitie wekelijks verslag worden gedaan in de Leeuwar-
der Courant en het Friesch Dagblad. Natuurlijk willen deze kranten ook weten of T.C. ’t Nijlân het komende 
seizoen de Friesland Cup voor de 20ste keer gaat winnen,  ook hier zullen zij dan actief bij worden betrokken. 
 
Daarnaast ligt de focus binnen onze commissie op de sponsors. Om te beginnen met het enige minpuntje; 
Donia Vastgoed heeft besloten zijn contract voor bordsponsoring niet te verlengen. De reden is simpel ei-
genaar Sybren van der Meulen kan in verband met een blessure niet meer tennissen. Daarmee bedank ik 
Sybren voor de prettige samenwerking en wens ik hem veel succes met zijn fysieke herstel.  
 
Dan over naar het goede nieuws: Makelaardij Hoekstra blijft onze Hoofdsponsor, Jumbo Van Loonstraat 
blijft als Toernooisponsor betrokken bij het Jumbo Open en het komende seizoen zijn alle tien de tennisba-
nen voorzien van een baansponsor: Droneview en Deeptrax maken de overstap van Bordsponsoring naar 
Baansponsoring, terwijl P.H. de Jager Stucadoorsbedrijf helemaal nieuw als baansponsor aan de club wordt 
verbonden. Naast deze baansponsors zijn we op zoek naar nieuwe plekken om de doeken van de nieuwe 
bordsponsors op te hangen. Stijlinspirator van Marcella Veldhuis, Wierenga Consultancy van Jan Wierenga, 
Clean Verslavingszorg van Mark Lettinga, Wasgoed.Com van Joost Vereecken en Mutasport van Gerard 
Voordes hebben allen toegezegd om de komende jaren als bordsponsor te gaan samenwerken met onze 
tennisclub. Niet alleen positief voor de groei van het aantal sponsors, maar ook dragen deze samenwerkin-
gen bij aan groei van het aantal nieuwe tennisleden. Daarnaast wil ik ook benoemd hebben, dat we als club 
erg blij zijn met de bijdrage van ING. ING heeft er namelijk voor gezorgd dat er sinds afgelopen zomer 
nieuwe en mooie oranje bankjes op elke tennisbaan gebruikt kunnen worden. 
 
Met de groei van het aantal sponsors kunnen wij dan ook concluderen dat de financiële bijdrage die hier 
uit voortvloeit een mooie opgaande trend blijft vertonen. Onze penningmeester zal zo haar licht laten schij-
nen op het daadwerkelijke resultaat, maar de magische grens van € 20.000 aan netto-inkomsten op jaarba-
sis is in ieder geval overschreden en dat is een hele mooie conclusie. Voor de komende jaren is het natuurlijk 
zaak om de doorbraak van deze grens vast te houden. Dit doen we onder andere door de sponsors meer te 
betrekken bij onze tennisactiviteiten. Zo kijk ik terug op een zeer geslaagde 2de sponsordag en zijn er meer-
dere nieuwe plannen om voor het komende jaar de bestaande sponsors met elkaar in contact te laten ko-
men. Aan zo’n netwerk wordt door onze sponsors belang gehecht en draagt daarmee bij aan de bestendig-
heid van onze relaties met onze sponsors. 
 
Tot slot wil ik ook via deze onpersoonlijke weg de mensen binnen de club bedanken die op indirecte en 
directe wijze een bijdrage leveren aan het bruisende momentum binnen onze activiteiten. Op alfabetische 
volgorde zijn dit: Andrea, Bert, Frank, Johan, John, Jos, Josselyne, Rolf, Ronald, Rutger, Sieuwke en Wilbert.  
Ik wens u een prettig vervolg van de ALV, dat het de start mag zijn van een fantastisch 55ste tennisseizoen 
op T.C. ’t Nijlân. 
Met sportieve groet, namens de PR&Sponsorcommissie, Joost Willekes 



Andrea bedankt Joost voor zijn inbreng, applaus. 
 
5. Financieel Jaarverslag 2019 
Penningmeester Sieuwke wil met haar toelichting proberen zo duidelijk mogelijke informatie te geven 
over de financiële positie van de club, zodat er later in de vergadering door de leden weloverwogen 
beslissingen kunnen worden genomen over de nodige c.q. gewenste investeringen. 
Toelichtingen balans  
Materiele vaste activa: Naast de afschrijvingen van in totaal €53.000, is er voor €96.000 geïnvesteerd. 
De grootste investering betrof de renovatie van de gravelbanen welke €85.000 (excl. ontvangen BOSA 
subsidie) betrof.  
Liquide middelen: De liquide middelen zijn ten opzichte van voorgaand boekjaar afgenomen doordat 
de renovatie van de gravelbanen volledig uit eigen middelen is gefinancierd.  
Vorderingen: Dit betreffen voornamelijk de openstaande facturen die te maken hebben met het 
winter tennisseizoen zoals baanhuur en wintercompetitie.  
Tussenrekeningen: Dit saldo bestaat voor het grootste deel uit de vooruit gefactureerde 
wintercompetitie inkomsten voor het eerste kwartaal van 2020. Dit saldo zal begin 2020 als resultaat 
worden geboekt.  
Eigen vermogen: Na akkoord van de leden, wordt het eigen vermogen verhoogd met het 
exploitatieresultaat van 2019.  
Leningen: Er is in 2019 €20.000 afgelost op onze lening bij de Rabobank. De lening heeft een 
rentepercentage van 5,6% en staat vast tot en met juli 2021. Aanvullend is er €14.000 afgelost op de 
lening inzake de ballonnen. In 2020 zal de laatste aflossing van de lening van de ballonnen 
plaatsvinden, het rentepercentage op deze lening betreft 6%.  
Btw: De vereniging betaalt btw over de kantine opbrengsten en vraagt btw terug over de kantine 
uitgaven. Daarnaast mag de vereniging btw terugvorderen voor diverse andere clubgebouw en 
kantine gerelateerde kosten. 
 
Vragen? Geen vragen.  
 
Toelichtingen exploitatierekening  
Contributie: De gerealiseerde contributiebaten zijn hoger dan begroot. Aanvullend hebben we dit 
jaar weer nieuw leden mogen verwelkomen, waaronder veel leden via Maak Kennis Met Tennis.  
Sponsoring: De sponsorbegroting is in principe ruim behaald. In het sponsorcontract zitten bedragen 
die elders verwerkt worden. Hierdoor lijkt het sponsorbedrag lager dan het in werkelijkheid is. Het 
theoretische sponsorbedrag is ongeveer €5.000 euro hoger.  
Exploitatie: Mede door de inzet van onze vrijwilligers zijn onze uitgaven lager uitgevallen dan 
begroot.  
Bestuurlijke kosten: Onder bestuurlijke kosten valt alles wat niet direct te maken heeft met tennis. 
Zoals rente van de leningen, vrijwilligersbeleid, telefoon en internet, verzekeringen.  
Wedstrijdtennis: Bijna alle commissies zijn binnen budget gebleven. De jeugdcommissie heeft iets 
meer uitgegeven dan verwacht.  

Bestemming exploitatiesaldo  
Vaststelling jaarwerk 2018: Tijdens de ALV op 3 maart 2019 is de jaarrekening van 2018 vastgesteld 
conform de opgemaakte jaarrekening. Overeenkomstig voorstel aan de leden is het 
exploitatieresultaat 2018 ad €40.234 toegevoegd aan het eigen vermogen. Voorstel tot bestemming 
van het resultaat over 2019: Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat €42.280 toe te 
voegen aan het eigen vermogen. 
 
Vragen? Geen vragen. Applaus, leden gaan akkoord met de voorstellen. 



Ledenaantallen 
Sieuwke zegt dat het ledenaantal weer gestegen is ten opzichte van vorig jaar, gebaseerd op de 
afdracht aan de KNLTB. Zoals de telling nu is gaan er 655 leden mee naar 2020. 
  
6. Verslag kascommissie en benoemen nieuw lid kascommissie 
Bij afwezigheid van de leden van de kascommissie, Sjoerd van der Meer en Rein Jan de Witte leest 
Andrea de bevindingen van de kascommissie voor:  
Op maandag 2 maart 2020 hebben ondergetekenden samen met de penningmeester Sieuwke Bosma een kascontrole 
uitgevoerd.  
Na een gedegen onderzoek is ons niet gebleken dat er fouten of missers in de gevoerde administratie zitten.  
Er is navraag gedaan omtrent het advies over de lening bij de Rabobank om deze tegen een lager rentetarief over te sluiten. 
In reactie hierop heeft de penningmeester aangegeven gedegen onderzoek te hebben gedaan. Hieruit blijkt dat de duur van 
rentevaste periode in tegenstelling tot het bedrag aan te betalen boete rente niet opwegen om tot oversluiten over te gaan.  
De kascommissie heeft als extra aandachtspunt om de leden zo goed mogelijk te informeren over de voor te stellen DNW 
lening ad EUR 300.000. Het aangaan van deze lening is passend om een gezond saldo aan liquide middelen te behouden. 
Daarnaast kan een deel van deze lening worden aangewend om de duurdere Rabobanklening verder af te lossen (tot 
maximaal boetevrij bedrag).  
We stellen de ALV voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en administratie over 
2019. 
Zowel Jan Rein de Witte als Sjoerd van der Meer treden af als lid van de kascommissie. Erik van 
Zanten is bereid gevonden voor één jaar in de kascommissie te gaan zitten en staande de vergadering 
meldt Olaf Postma zich aan als tweede lid. 
 
7. Vaststellen contributie 2020 
Het bestuur stelt de vergadering voor de contributie net als in 2019, ook voor 2020 niet aan te 
passen. De ALV gaat hiermee akkoord. 
 
8. Vaststellen exploitatiebegroting 2020 
De penningmeester geeft een toelichting op de financiële begroting voor 2020. De baten zijn 
voorzichtig begroot. We verwachten hogere opbrengsten als we weer volop gebruik kunnen maken 
van de inzet van vrijwilligers. 
Ilja Koppers vraagt waarom de opbrengst uit contributies lager is dan in 2019. Sieuwke zegt dat dit 
altijd onzeker blijft. Hopelijk valt het weer mee. 
Arie Knol vraagt waarom de post wedstrijdtennis flink hoger is in 2020. Dit komt volgens Sieuwke 
door de groei van het aantal competitieteams en hogere kosten van het Jumbotoernooi. 
 De begroting wordt met instemming van de vergadering vastgesteld. Andrea dankt Sieuwke voor 
haar toelichting. De vergadering beloont haar met een applaus. 

 
9. Investeringsvoorstellen voor de komende jaren 
De voorzitter licht toe dat het gaat om noodzakelijke, duurzame en innovatieve investeringen. Al deze 
investeringen zijn vorig jaar bij de ALV reeds aan de orde geweest, inclusief een financiële afweging. 
Belangrijke rol speelt daarbij de BOSA-subsidie van het ministerie van VWS, waar vorig jaar bij de 
vernieuwing van de gravelbanen ook al gebruik van is gemaakt. 20% subsidie op investeringen en 
zelfs 30% op duurzame investeringen is aanzienlijk, daarom is het zaak nu keuzes te maken, aangezien 
de subsidie nog maar twee jaar wordt verstrekt. 
Om de investeringen mogelijk te maken heeft het bestuur contact gezocht met de zgn. 
Waterschapsbank en met de gemeente Leeuwarden, met als resultaat dat we met garantie van de 
gemeente maximaal €300.000 kunnen lenen met een rentepercentage van minder dan 1%.   
Ale Lijzenga vraagt naar de looptijd van de lening. Deze is 20 jaar volgens Andrea. 
Er zijn vragen over de BOSA-subsidie. Of hij altijd wordt toegekend? Andrea zegt dat dit het geval is, 
mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Bij de gravelbanen is dit gelukt en de verwachting is 
dat dit weer het geval zal zijn. Bij een investering hoger dan €125.000 kan de subsidie vooraf worden 
aangevraagd.  



Johan Westra geeft nog een toelichting op de reserveringscapaciteit van onze club. Aan de hand van 
een tabel laat hij zien dat als de club de afgelopen vijf jaar een lening van drie ton was aangegaan, de 
club dit prima had kunnen betalen. Voor de bank is dit een belangrijk gegeven. 
Andrea bedankt Johan voor zijn toelichting. 
De vergadering gaat akkoord met de inspanningen van het bestuur om een lening af te sluiten van 
€300.000.  
 
PAUZE 
 
9A Noodzakelijke investeringen 
Jos Klute geeft een toelichting op de noodzakelijke investeringen. 
Kleedkamers: 
Onder verwijzing naar de ALV van 2019 waarin de noodzaak tot aanpassing reeds werd uitgesproken. 
In 2019 zijn we een offerte traject gestart. Uiteindelijk is, op basis van prijs en kwaliteit, gekozen voor 
Harry van der Berg als aannemer. Ook zijn lidmaatschap bij onze vereniging heeft aan de keuze 
bijgedragen. 
Onderhoud kantine: 
Houtbewerken en verven van het in- en exterieur. Na 12 jaar is het noodzakelijk dat dit weer 1x op 
professionele wijze wordt uitgevoerd. In 2019 is ook hier een offerte traject voor gestart. Uiteindelijk 
is, op basis van prijs en kwaliteit, gekozen voor Ronald van der Wal als uitvoerende partij. Ook zijn 
lidmaatschap bij onze vereniging heeft aan de keuze bijgedragen. 
Inrichting kantine: 
Al heel lang ligt er de wens om het interieur van het clubhuis een keer goed te restylen. Josselyn, 
Marleen, Lize en Ester zijn aan de slag gegaan en hebben een leuk en goed plan afgeleverd. Ester 
Anema geeft nog een korte toelichting op de plannen. Als bestuur hebben we ja gezegd tegen hun 
plannen. De uitvoering zal gedurende het jaar plaatsvinden. 
Aankleding bar: 
De aankleding van de bar en dan met name het logistieke deel van koeling etc. is al langere tijd 
onderwerp van discussie. Frank en John hebben nu een plannetje gemaakt om juist dat deel slimmer 
in te richten. Ook met hun plannen zijn we in principe akkoord gegaan. De uitvoering zal gedurende 
het jaar plaatsvinden. 
Ballonnen en installaties: 
Jos zegt dat de vraag wat wijsheid is het bestuur al langere tijd bezig houdt. Er zijn meerdere 
scenario’s denkbaar en soms wordt een aanpassing je opgedrongen waardoor je mogelijk weer tot 
heroverweging van stappen over moet gaan.  
Jos schetst de 2 meest in het oog springende scenario’s. Allerlei tussenliggende oplossingen zullen 
zeker ook de aandacht krijgen die ze verdienen. 
Scenario 1: 
Na een turbulent 2019 met spannende momenten v.w.b. het in de lucht houden van ballonnen heeft 
het bestuur uit alle bestaande alternatieven, in januari gekozen voor het vervangen van de 2 
installaties die onze ballonnen omhoog houden. Kosten nieuwe installaties komen uit rond de 
€70.000. Nieuwe installaties betekent ook nieuwe behuizing voor de installaties want de huidige 
onderkomens laten veel te wensen over, kosten over de duim €10.000. Uitgangspunt was verder: 
1. Bij navraag: de huidige ballonen (het zeil) gaan nog ca. 5 jaar mee 
2. Restwaarde dan nihil 
3. De staalkabel van ballon 1 zal getest worden om te zien of deze nog sterk genoeg is. Het 
verschil tussen de netten van ballon 1 en 2 is dat die van ballon 2 van roestvrij staal is en die van 
ballon 1 niet. 
Scenario 2: 
Dit scenario is gevolg van het feit dat recentelijk is gebleken dat een van de staalkabels van ballon 1 
gebroken is. De verwachting is, en dit wordt door de leverancier ook bevestigd, dat de hele kabel de 
geplande strekproef niet gaat doorstaan. 



De kosten voor het vervangen van het net zijn begroot op €20.000. 
Met deze bevinding ontstaat er een nieuwe situatie waarbij we als bestuur eveneens stil moeten 
staan. 
1. Scenario 1 wordt met €20.000 extra belast (€100.000) en met een geprognotiseerde 
levensduur van de ballonnen van nog ca. 5 jaar drukken die kosten erg zwaar. 
2. Is het dan nog wel verstandig om 2 nieuwe technische installaties aan te schaffen? 
3. De aanschaf van een nieuwe ballon, ongeacht de toegepaste techniek, komt grosso modo uit 
op €80.000. 
4. Is het dan niet verstandig om de gereviseerde installatie van ballon 2 te behouden en de 
goede onderdelen van de installatie van de ballon als reservemateriaal te gebruiken. 
5. Uiteraard zullen we dan ieder jaar (5) ballon 2 vóór het seizoen helemaal technisch laten 
keuren zodat we niet voor verrassingen komen te staan voor zover dat mogelijk is. 
 
Wat wij de leden vragen: 
1. het bestuur toestemming te geven om binnen het genoemde investeringsbudget, alle 
alternatieven te onderzoeken. 
2. Hierin een keuze te maken waardoor het wintertennissen in de ballonnen als kernactiviteit 
van de vereniging behouden blijft. 
3. In deze vergadering een beeld te schetsen hoe zij gevoelsmatig tegenover de 2 genoemde 
alternatieven staan 
Inmiddels is een werkgroep actief waarin Ronald Tanahatoe, Frank Kuiper, Hans van aalst, André 
Hofman en Olaf Postma zitting hebben. Jos zal ad hoc aanschuiven. 
Vervolgens worden er een aantal vragen gesteld en volgt er een discussie. 
Sjoerd Wijkel vraagt of installaties ook helemaal elektrisch kunnen. Jos zegt dat dit met Engie is 
overlegd. Wordt verder uitgezocht. 
Bart Meester vraagt of er gespaart is voor nieuwe ballonnen. Sieuwke zegt dat dit zo is, maar dat er 
wel bij geleend moet worden, zoals hiervoor is toegelicht. 
Frank Kuiper wijst erop dat de nieuwe generatie ballonnen veel energiezuiniger zijn. 
Ale Lijzenga wijst erop dat de KNLTB bezig is met gezamenlijke inkoop. Andrea zegt dat het bestuur 
daar achteraan gaat. 
Johan Boonstra pleit voor één nieuwe ballon over de banen 5 en 6 en de toekomstige banen 11 en 
12. Dan in één keer alles nieuw. Andrea zegt dat er veel tijd overheen gaat voordat de banen 11 en 12 
beschikbaar zijn. We zijn bezig met de vergunningverlening, de grond moet een jaar inklinken, etc. 
Volgens Johan moeten we dit nu doen, anders kan het nooit meer. Peter Bruin meldt dat er een 
schriftelijke toezegging is van de gemeente dat we grond onder 11 en 12 mogen gebruiken, er moet 
allen nog wel fauna onderzoek plaatsvinden. Situatie is alleen lastig door gebreken aan huidige 
ballonnen en installaties. Jos meldt dat we deze optie wel meenemen in het verdere onderzoek. 
Ilja Koppers oppert het idee om over vijf jaar één grote ballon te plaatsen, ballon 2 is dan wel op en 
de nieuwe ballon 1 kan dan weer worden verkocht. Ook dit idee wordt meegenomen. 
Ale Lijzenga wijst nog op de verlichting van ballon 2, die is niet goed afgesteld. 
Andrea concludeert dat er dus meerder opties zijn. Deze worden de komende maanden uitgezocht, 
inclusief trektest kabels ballon 1. Aan de ALV wordt de ruimte gevraagd de beste optie te kiezen en uit 
te voeren, zodat er komende winter weer in ballonnen getennist kan worden.  
John vraagt nog of de werkgroep niet met techneuten als Johan Boonstra en Gerard Riemsma moet 
worden uitgebreid. Afgesproken wordt dat zij bij het vervolgtraject worden betrokken. De vergadering 
gaat akkoord met het vervolgtraject. 
 
9B Duurzame investeringen 
Peter geeft een toelichting op de duurzame investeringen die het bestuur voor ogen heeft. In de 
vorige ALV is de ambitie meegegeven het park te verduurzamen. Aan onze energieleverancier Engie is 
gevraagd advies te geven, wat geleid heeft tot een helder rapport. De grootste bezuiniging kan 
worden geleverd door de ballonnen, die erg veel gas verbruiken. LED-verlichting is ook duurzamer en 



is bovendien qua in- en uitschakelen veel flexibeler. Bij een beoogde investering van €20.000 is de 
besparing €2200 per jaar; een terugverdientijd van 7,7 jaar. Ook zonnepanelen op het dak van het 
clubhuis is een interessante optie. Bij een investering van €25.600 is de besparing €5.000 per jaar; 
een terugverdientijd van 4,3 jaar. Uitgezocht moet nog worden of op het dak voldoende ruimte is. 
Tjalling vraagt hoe lang de salderingsregels nog gelden voor zonnepanelen. Jos zegt dat het in elk 
geval zo is dat hoe eerder je zonnepanelen legt, hoe meer voordeel. Engie gaat nog een technisch 
rapport schrijven en advies geven. 
Andrea stelt voor om de prioriteit te leggen bij LED-verlichting en mede in verband met de BOSA-
subsidie de ALV te vragen toestemming te geven om één en ander de komende anderhalf jaar verder 
uit te werken. 
 
9C Innovatieve investeringen 
Johan Westra van de werkgroep padel geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op het 
onderzoek naar de aanleg van padelbanen op ons park. 
De werkgroep bestaat naast Johan uit Sieuwke Bosma, Frank Zeer, Wouter Muller en Klaas Jelle 
Stienstra. De KNLTB verwacht dat in 2020 op bijna 200 tennisparken bijna 450 padelbanen zijn 
aangelegd. Voor 2024 wordt verwacht dat er 1000 padelbanen zijn. Het is dus een snel groeiende 
sport, die zou passen bij onze club. Het is een toevoeging voor de vereniging, die ook kan zorgen voor 
ledengroei dan wel ledenbehoud. Uit interviews bij andere verenigingen blijkt dat padel prima bij een 
tennisvereniging past, dat je direct minimaal twee banen moet aanleggen en de eenheid binnen de 
club moet bewaren en dat er inderdaad sprake is van behoud en groei van het ledenbestand. Uit 
gesprekken met de KNLTB blijkt dat er in Fryslân reeds padelbanen zijn in Heerenveen, Joure, Sneek, 
Surhuisterveen en Oudega. Plannen zijn er in Franeker en St-Annaparochi. Belangrijk is dat de banen 
voldoen aan de KNLTB-normen. De padelbanen op ons park zijn gedacht op de plek waar nu het 
oefenveldje is gesitueerd, dus dicht bij de kantine. De kosten worden geraamd op €110.000, rekening 
houden met de inzet van vrijwilligers, voor grondwerk e.d. Volgens de werkgroep is de investering 
fors, maar meer dan waard, past het bij onze club, zijn we de eerste in Leeuwarden, maar moeten we 
wel waken voor één cultuur binnen de club. 
Vervolgens worden er vragen gesteld en volgt er een discussie: 
Johan Boonstra kent padel niet, ondanks dat het de snelst groeiende sport is. 
Ale Lijzenga wijst op squash wat in de jaren 80 ook groot zou worden, is niet gelukt. 
Jaap Balk zegt dat padel bij tennis hoort, het én én. 
Arie Knol vraagt waarom er ruimte tussen de banen zit. Johan zegt dat dit verplicht is. 
Op de vraag wat er met het miniveldje gebeurt zegt Andrea dat de padelbanen ook als mini-
tennisbanen kunnen worden gebruikt. Verplaatsing wordt wel onderzocht. 
Johan Boonstra vraagt hoe snel competitie kan worden gespeeld. Dit kan snel volgens Andrea, maar 
verstandiger is om de leden eerst aan padel te laten wennen. 
Wilfred Faber zegt dat hij al benaderd is door de KNLTB om de competitie in Oudega op te zetten. 
Klaas de Haan vraagt hoe het zit met de andere clubs in Leeuwarden. Johan Westra verwacht wel een 
verschuiving van leden naar onze club omdat je hier kunt padellen. Andrea vindt dat wij een 
vooraanstaande club zijn in Leeuwarden en dat wij dit zouden moeten doen. Bij De Bontekoe en De 
Molen staat padel niet hoog op de agenda en bij Goutum speelt het niet. 
Jaap Balk heeft padel in Rosmalen gezien. Het is zeer laagdrempelig, hij verwacht weinig ruimte voor 
niet leden, misschien een middagje padellen voor bedrijven. 
Sjoerd Wijkel vraagt of de twee padelbanen ook naast baan 4 kunnen. Johan zegt dat dit onderzocht 
wordt. 
Frank Zeer is enthousiast over padel.  
Simon Terpstra wijst op Spanje waar padel een grote sport is. 
Johan Boonstra zegt dat het wel €120.000 kost. Wat krijg je er voor terug? 
Johan Westra zegt dat we het op eigen kracht doen en dat de club dit prima kan betalen. 
Jaap Balk zegt dat de contributie niet, hoeft worden te verhoogd, het is een cadeautje naar aanleiding 
van de gezonde financiële positie. 



Jos Wieringa vindt dat de prioriteit bij de tennisbanen moet liggen, padel moet zich nog bewijzen, 
beachtennis was vijf jaar geleden ook een hype. 
Sybrand Kingma zegt dat meer geld naar de ballonnen ook een optie is. 
Johan Westra zegt dat padel ook druk van de tennisbanen haalt. Meer toegevoegde waarde dan nog 
twee tennisbanen erbij. 
Ronald Tanahatoe ziet nog een andere optie, op baan drie padel en een grote ballon op baan 11 en 
12. Hiervoor meer geld lenen. 
 
Andrea sluit af en brengt de investeringsvoorstellen onder A,B en C in stemming. 
A. De ALV wordt gevraagd het vertrouwen te geven aan het bestuur en de werkgroep en hun 
adviseurs om de noodzakelijk investeringen in de ballonnen en installaties uit te voeren. De ALV gaat, 
op een enkel lid na, akkoord. 
B. Wat betreft de duurzame investeringen stemt de ALV in met het overgaan op LED-verlichting. 
Zonnepanelen op het dak van het clubhuis wordt uitgesteld tot 2021. 
C.   De ALV stemt ook in, op een vijftal leden na, met het voorstel van het bestuur om de aanleg van 
padelbanen via een werkgroep verder te laten voorbereiden en zo mogelijk dit jaar nog uit laten te 
voeren. 
 
10. Overige bespreekpunten 
1. Ballonverhuur  
Andrea roept de vraag op wat te doen met de huidige huurders, die geen lid zijn en dan met name op 
de gewilde uren, dus tussen 19.00 en 22.00 uur. Hier bestaat een wachtlijst voor van leden en de 
Tennisschool. De niet-leden huren vaak al decennia banen, dus zomaar opzeggen wordt niet als optie 
gezien. Na enige discussie wordt besloten de baanhuur voor niet-leden volgend seizoen te verhogen. 
2. Rookbeleid 
Andrea roep de vraag op of de tijd al rijp is voor een algeheel rookverbod op ons park. Peter Bruin 
heeft hierover een gesprek gehad met BV Sport, die een ontmoedigingsbeleid voert. Lastig punt blijft 
de handhaving. Na enige discussie wordt besloten ook dit jaar nog roken toe te staan op de rookplek 
en hierop streng te handhaven. 
 
11. Bestuurssamenstelling 
Andrea Warman en Peter Bruin treden na deze ALV af en Tjalling Algra, Sietske Buma en Hanna 
Andringa waren tussentijds al afgetreden. 
Jos bedankt Andrea, die aftreedt als voorzitter en in juli voor bijna een jaar vertrekt 
naar Aruba. Hij prijst haar voor haar enorme inzet voor de club. Contacten met de Tennisschool, de 
jeugdcommissie, open- en sluiten, jaarmagazine, etc. , Andrea was overal bij betrokken. We zullen erg 
missen. 
Jos bedankt vervolgens Peter, die een belangrijke rol in het bestuur heeft gehad als het gaat om 
regelgeving. Peter was altijd erg precies en dus heel goed om hem erbij te hebben. Hij zal gemist 
worden. 
Jos bedankt Hanna, die al eerder uit het bestuur is gegaan, vanwege de geboorte van haar dochtertje. 
Hanna heeft zich o.a. ingezet voor het vrijwilligersbeleid en de bardiensten. 
Jos bedankt Tjalling, een grootheid in automatisering. Heeft veel verbetert op de club op gebied ICT, 
e.d. als vrijwilliger blijft hij hiervoor inzetbaar. 
Tot slot bedankt Jos Sietske, die niet aanwezig kon zijn, voor haar inzet als penningmeester, samen 
met Sieuwke. Helaas moest zij al snel afhaken. 
Onder applaus krijgen de afgetreden bestuursleden een bloemetje uitgereikt door de secretaris. 
Vervolgens stellen twee nieuwe bestuursleden zich voor, Hans van Aalst die al een tijdje meedraait in 
het bestuur en Frank Kuiper. Er blijven daarmee twee vacatures over, waaronder die van voorzitter. 
 
12. Rondvraag 
- Jos bedankt de accommodatiecommissie voor het vele werk dat het afgelopen jaar is verzet. Een 



bedankje voor mannen als Freek, Douwe, Ronald, Olaf, Andre, Simon en Johan is op zijn plaats. 
Daarnaast roept hij iedereen op zich aan te melden voor het afbreken van de ballonnen. 
- Arie Knol zou graag meer speeltoestellen voor kinderen op het park willen. 
- Bart heeft nog een nabrander. De verhalen over de subsidies en goedkope leningen die we kunnen 
krijgen vindt hij te mooi klinken om waar te kunnen zijn. 
 
13. Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de lange zit en voor de inbreng en sluit om ca. 23.15  uur de 
vergadering. 
 
11 maart 2020 
Bert scheper 
Secretaris 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


