
Verslag van de Algemene ledenvergadering TPCM Maliskamp 
van 21 maart 2022  

 
Van het bestuur zijn aanwezig: Ruud Roelofs (voorzitter), Ben Vermeulen (secretaris), Sjanny 
van Beekveld (penningmeester), Jacqueline van Hooren en Jeroen van Hooren (bestuursleden 
TC), Tim Bouwer (bestuurslid paviljoen- en parkcommissie) en Ellen van Dijk (bestuurslid 
recreatiecommissie). 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering in het clubhuis om 20.00 uur, heet de aanwezige leden 
(bijlage a.) welkom en dankt degenen die de voorbereiding van deze vergadering voor hun 
rekening hebben genomen. De voorzitter vraagt de vergadering om stilte in een moment 
acht te nemen ter herdenking van de twee clubgenoten die afgelopen jaar zijn overleden: 
Henk Otten en Piet Meijers.  
 

2. Mededelingen/ ingekomen stukken 
Er zijn geen bijzondere mededelingen vooraf te doen en geen ingekomen stukken. 
 

3. Vaststelling verslag van de ALV van 22 maart  2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Jaarverslag 2021 van bestuur en commissies 
Het verslag wordt met dank aan de secretaris ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Financiële zaken 
 
a) Financieel verslag 2021 en begroting 2022. 

 
De penningmeester licht haar jaarverslag en de cijfers toe.  
Dit jaar is afgesloten met een winst van € 13.761 vóór toevoeging aan de 
voorzieningen. Na toevoeging bedraagt de winst € 3.761. Het resultaat is daarmee 
aanzienlijk hoger dan begroot. 
 
De Corona-crisis heeft ook dit jaar weer een grote impact gehad op de kantine omzet. 
Daardoor lag de bruto winst kantine dit jaar ca.€ 11.000 lager dan gemiddeld in de 
pré-Corona jaren. Dit bedrag is echter volledig gecompenseerd door de steunfondsen 
vanuit de overheid (€ 13.500 ontvangen in 2021).In 2021 zagen we sinds lange tijd 
ook weer een stijging in de contributie-inkomsten. Dit door een verhoging van de 
contributie in combinatie met een stabiel ledenaantal dit jaar. Daarnaast zijn dit jaar 
alle achterstallige betalers actief benaderd, wat ook heeft bijgedragen aan de hogere 
contributie inkomsten.  
 
Aan de kostenkant zijn de afschrijvingen gedaald ten opzichte van vorig jaar, omdat 
de gereedschappen en het Paviljoen dit jaar volledig zijn afgeschreven. Wel is er dit 
jaar een extra afschrijving gedaan op de kunstgrasrenovatie: deze is voor baan 6 dit 



jaar volledig afgeschreven, aangezien deze baan is omgezet naar padelbanen. Door de 
Corona beperkingen zijn daarnaast ook de organisatiekosten, schoonmaakkosten en 
energiekosten lager uitgevallen dan begroot. Daarnaast is de toernooiorganisatie van 
zowel de Clubkampioenschappen en het OVT erin geslaagd om door actieve 
sponsorwerving een positief financieel eindresultaat te realiseren voor beide 
toernooien. 
 
De reservering van de Club van 50, die nog op de balans staat, is inmiddels 
toegewezen aan nieuw terrasmeubilair wat de komende week zal worden geleverd ! 
 
Voor de aanleg van de padelbanen is een lening aangegaan bij de bank van € 85.000; 
het restant zal gefinancierd worden vanuit eigen middelen. Aangezien de padelbanen 
nog niet geheel gereed waren in 2021, is op de balans van 31-12-2021 een bedrag van 
€ 96.000 terug te vinden (kosten tot 31-12) wat na afronding van de padelbanen in 
2022 verhoogd zal worden naar ca. € 125.000. Deze investering zal uiteindelijk in 15 
jaar worden afgeschreven. 
 
Vragen:  

- De lening is dus in werkelijkheid geen € 85.000,- (nu op de balans) maar € 125.000,- ? 
Nee, we zijn een lening aangegaan van € 85.000 en dit zal ook € 85.000 blijven. 
Alleen de waarde van de padelbanen op de balans zal volgend jaar verhoogd worden, 
aangezien deze dan geheel afgerond zijn. 

- Geen crowdfunding toegepast? Nee, was door de lage rente, en doordat de bank het 
gehele benodigde bedrag verstrekte niet nodig.  

- De post sponsoring en subsidies is aanzienlijk gestegen: Ja, dit wordt in 2022 vooral 
veroorzaakt door de corona-subsidies en vanaf 2023 zal dit hoog blijven dankzij het 
goede werk van Mark Ondersteijn en Ruud Roelofs t.b.v. sponsoring. 

- Er staat geen gereedschap op de balans. Voor gereedschap wordt niet gereserveerd. 
Indien nodig zal dit worden aangeschaft en afgeschreven. 

- Is er kans dat we een deel van de coronasubsidie moeten terugbetalen? Voor het 
vaststellen van de tegemoetkoming kunnen we achteraf worden gecontroleerd 
(steekproef), waarbij we moeten aantonen dat we aan de voorwaarden van de regeling 
voldoen. In onze optiek voldoen we volledig aan de voorwaarden, dus we zien hier 
geen risico. Er is zelfs kans dat er nog een Q4 2021 bijdrage komt. 
 

      Korte toelichting op de begroting. 
Voor de komende jaren verwachten we door de aanleg van de padelbanen weer 
nieuwe leden te kunnen werven wat zal leiden tot een verhoging van de 
contributieopbrengsten (en wellicht ook de baromzet). Daarnaast verwachten we ook 
een aanzienlijke stijging in de sponsoropbrengsten, op basis van de nieuwe 
sponsorpakketten die zijn opgesteld en waar diverse contracten reeds voor zijn 
afgesloten. Ook is de verwachting dat in 2022 nog eenmalig een Corona 
tegemoetkoming zal worden verstrekt voor de gederfde baromzet Q4 2021. 
 
Aan de kostenkant blijven de afschrijvingen ongeveer gelijk doordat in 2022 de 
hogere afschrijving van de padelbanen wordt gecompenseerd doordat de renovatie van 
2011 dit jaar volledig is afgeschreven.  



Wel verwachten we een stijging in de schoonmaakkosten en onderhoudskosten en 
zullen de verzekeringskosten en de rentekosten stijgen ivm de aanleg van de 
padelbanen.  
 
In verband met de borgstelling voor de padellening is ook de erfpachtovereenkomst 
met de gemeente dit jaar met 30 jaar verlengd. Bij deze verlenging zijn we er in 
geslaagd om overeenstemming te bereiken met de gemeente over het hanteren van het 
‘oude’ erfpachttarief 31-12-2025. Vanaf 1-1-2026 zal de erfpacht verhoogd tot en met 
worden naar het ‘Bossche Tarief’ en daarmee met € 3.500 per jaar stijgen. 
 
Dit alles meegenomen leid tot een verwacht positief resultaat voor de komende jaren, 
waarbij wel de kanttekening gemaakt moet worden dat er de komende jaren ook 
grotere investeringen verwacht worden die nog niet in deze begroting zijn 
meegenomen zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van het toegangssyteem, het 
vervangen van het kassasysteem en een gebruiksvriendelijkere muziekinstallatie.  
 
Vragen:  

- Het bedrag van de erfpachtkosten bedraagt vanaf 2026 dus € 450,- per baan per jaar ? 
Inderdaad, volgens het huidige Bossche tarief. Tot Nu is het voor ons gunstige tarief 
nog  € 45 in totaal per jaar. 

- Hoe staat het met de energiekosten?  
We hebben de komende twee jaar nog een laag contract. Daarna komt er 
waarschijnlijk een flinke verhoging. 
 
 

b) Verslag kascommissie. 
Ria van Schijndel doet mede namens Henri-Jan Staal verslag van de bevindingen van 
de kascommissie. Dit verslag is in [bijlage b] aan dit verslag toegevoegd. Voorgesteld 
wordt om  de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. 
 

c) Decharge aan het bestuur over 2021.  
De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het in 2021 gevoerde financiële 
beleid. 
 

d) Benoeming kascommissie. 
Ria van Schijndel en Niek Eek vormen voor 2022 de kascommissie. 
 

 Contributie 2022. e)
De vergadering stelt de contributie voor 2022 vast overeenkomstig het definitief 
gedane voorstel [bijlage c]. Dit komt erop neer dat de contributie voor de senioren 
voor wordt vastgesteld op € 167,50. De over 2020 vastgestelde contributies voor 2022 
de overige categorieën (jeugd-, studenten-,competitie- en T-leden) blijven voor 2022 
ongewijzigd. 
 
Vraag Niek Eek: Niet duidelijk is op basis van welke prijsindexcijfers de (indexering 
van de) contributie per 1 januari precies wordt vastgesteld. Er worden in de praktijk in 



den lande verschillende indexen gehanteerd. Bovendien lijkt het hem beter uit te gaan 
van het op 1 oktober (voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar) geldende 
indexpercentage. Aldus kan aan de leden tijdig (vóór 1 december) worden gemeld wat 
de contributie voor het volgende jaar wordt. De vergadering stemt ermee in om met 
ingang van 2023 de door Niek bepleite systematiek te gaan volgen. Niek zal zijn 
voorstel binnenkort nog wat nader toelichten en concreet uitwerken. De (voorlopige) 
vaststelling van de contributie zal overigens net als voorheen in de ALV van maart 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari definitief worden vastgesteld. 

 
 Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement  6.

 
De voorzitter geeft een korte toelichting. De directe aanleiding is de nieuwe Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr), die een statutenwijziging voorschrijft, en de 
inbedding van padel in onze vereniging, die een naamswijziging meebrengt. Daarnaast is 
de gelegenheid aangegrepen om wat meer ordening aan te brengen in de onderwerpen en 
de teksten te actualiseren. Met de Wbtr wil de overheid - kort gezegd - voorkomen dat de 
vereniging wordt geschaad door wanbestuur, onverantwoord financieel beheer en 

De concept-versies van de gewijzigde statuten en het huishoudelijk misbruik van posities. 
reglement zijn aan de KNLTB toegezonden. Van die zijde is op 23 november 2021 een 
verklaring van geen bezwaar ontvangen. 
 
Vraag Martin Spoek: waarom is een naamswijziging van de club noodzakelijk en hoe zit 
het met de bereikbaarheid per e-mail ? Naamswijziging doet volgens het bestuur het 
meeste recht aan de feitelijke situatie namelijk dat we nu een tennis- én padelvereniging 
zijn. Dit geldt temeer nu het padelaandeel volgens de huidige trend in de toekomst 
waarschijnlijk alleen maar zal toenemen. Nu de statuten toch al moesten worden 
gewijzigd en notarieel vastgelegd (zie boven) is dit een goed moment om dit in een keer 
mee te nemen. De bereikbaarheid van de club blijft op orde. Het e-mailadres wijzigt 
slechts van ...@tcmaliskamp.nl in …@tpcmaliskamp.nl. Overigens wordt voorlopig nog 
automatisch doorgeschakeld bij het intikken van het oude e-mailadres. 

    
De statuten en het huishoudelijk reglement worden vervolgens zonder verdere vragen of 
opmerkingen met instemming van alle aanwezige leden ongewijzigd vastgesteld. Het 
bestuur zal de op te maken akte van de nieuwe statuten laten verlijden door de notaris. 
Een kopie van de akte zal te zijner tijd aan de KNLTB worden gezonden. 

7. Verkiezing bestuursleden 
 
De ALV stemt in met de benoeming van Ben Vermeulen als secretaris. Tim is (formele) 
aftredend en vanwege privé-omstandigheden niet herkiesbaar. De voorzitter dankt Tim 
voor zijn inzet en overhandigt hem een “ kratje bier”. Tim geeft aan voor sommige 
activiteiten beschikbaar te blijven en dankt allen voor de prettige samenwerking.  

 



8. Eregalerij  
 
De voorzitter zet namens het bestuur de leden Martin Spoek, Maja Penders en Stef 
Hovens in het zonnetje en spreekt hen prijzend toe voor hun langjarige verdiensten voor 
de club. Op de persoon toegesneden stelt hij de vergadering voor hen te benoemen tot 
respectievelijk lid van verdienste (Martin), lid van grote verdienste (Maja) en tot erelid 
(Stef). De vergadering beslist daartoe bij acclamatie. De voorzitter overhandigt hen alle 
drie een bijbehorende oorkonde. Maja en Stef ontvangen tevens nog een chapeau-beeldje 
met opschrift. Martin, Maja en Stef geven vervolgens, ieder op hun eigen wijze, in een 
dankwoord aan zeer vereerd en verguld te zijn met de erkenning en waardering van de 
club. Een welgemeend applaus volgt.    

 
9. Rondvraag 

 
- Niek Eek stelt een vraag over de baanverlichting die niet goed functioneert.  

Bestuurslid Jeroen van Hooren onderkent het probleem en geeft aan dat er een 
aansturingsprobleem van het voltage van de verlichting door Enexis is. Dat bijstellen, 
door ruimte te claimen bij Enexis, is enorm lastig. De tip om navraag te doen hoe het 
gaat bij de andere clubs aan de John de Letterlaan wordt door het bestuur gevolgd.    

- Niek Eek geeft aan niet tevreden te zijn over de communicatie van het bestuur naar de 
leden. Zo is bijvoorbeeld het bericht van de wijziging van het bar- en baanreglement 
door veel leden gemist. Het bestuur reageert op de vraag/opmerking door uitleg te 
geven over de verschillende communicatiewegen en de brief die daarover onlangs nog 
via de mail naar alle leden is gestuurd. Het bestuur zal de communicatiewegen en –
wijze nog eens kritisch langs de lat leggen.   

- Ted van de Ven deelt een compliment uit aan allen die ervoor gezorgd hebben dat 
padel van de grond gekomen is, zegt dat de reclame-uitingen op het park er prachtig 
uitzien en dat de club de laatste weken een enorme upgrading heeft ondergaan. De 
vergadering sluit met applaus aan.  

- Paul Ploegmakers vraagt zich af hoe het verder moet na het afscheid van Tim Bouwer 
en het aanstaande afscheid van Maja en Stef. Hij biedt aan als denktank beschikbaar te 
zijn. Het bestuur dankt hem voor het aanbod. Voor wat betreft het park en paviljoen 
ronden we binnenkort een beheerplan af. We hopen dat het mee helpen uitvoeren van 
het plan door veel leden het vertrek van dragende krachten zal compenseren.  

 
Niets meer aan de orde zijnde en met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de 
vergadering om 21.45 uur met een rondje voor de aanwezigen.  

 
21 maart 2022 
Ben Vermeulen, secretaris van TC Maliskamp 

 
Voorlopige vaststelling door het bestuur op 20 april 2022  
 
Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering op ………. ………2023 

    



De voorzitter                                                            De  secretaris 

Ruud Roelofs                                                           Ben Vermeulen  

 


