LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
(KNLTB)

Notulen (extra ingelaste) ALV d.d. 27 mei 2020
Voor het eerst in de geschiedenis van BRZ, vond op 27 mei 2020 een wel heel bijzondere
ingelaste Algemene ledenvergadering plaats. Deze vergadering werd geheel online, via
Microsoft Teams, gehouden.
Tijdens de ALV, gehouden in januari van dit jaar, is aangegeven dat BRZ laagdrempelig
faciliteiten wil bieden voor de inwoners van Beek en omgeving, in elke leeftijdscategorie, om
prestatief en/of recreatief het hele jaar door tennis en/of padel te kunnen spelen, met de
kantine en het terras als sociale ontmoetingsplaats.
Dit wil de vereniging mede realiseren door de aanschaf van een ballonhal en padelbaan.
Formele aspecten
Een speciale spoedwet maakt het mogelijk een Algemene Ledenvergadering volledig digitaal
te organiseren. Het bestuur heeft gelet op haar wens om een ballonhal en een padelbaan te
realiseren, aanleiding gezien om een ALV bijeen te roepen. De ingelaste ALV werd tijdig
aangekondigd via de diverse kanalen. Tijdens de ALV zijn 44 stemgerechtigde (virtueel)
verschenen, dit is meer dan het benodigde aantal leden. De stemming mag dan ook
plaatsvinden.
Eerste deel van de ingelaste ALV
Tijdens het eerste deel van deze bijzondere bijeenkomst heeft de voorzitter, Maurice Muris,
een toelichting gegeven op het voornemen om een ballonhal te plaatsen in de winterperiode
over een viertal gravelbanen, te weten de banen 6 t/m 9. Dit, om wintertennis in de periode
dat het weer het niet toelaat om op een normale manier buiten te kunnen tennissen, toch van
onze mooie tennissport te kunnen genieten. En tevens werd het idee toegelicht om een
padelbaan aan te leggen. Leden kregen de gelegenheid om vragen te stellen en/of
opmerkingen bij het plan te geven via de chatfunctie in MS Teams. Deze werden door de
voorzitter vervolgens mondeling beantwoord. Vervolgens heeft de ALV gestemd over dit
besluit.
Van de stemgerechtigde leden die deelnamen aan deze ALV stemden 40 leden vóór, 2
leden stemden neutraal en 1 lid stemde tegen. Daarmee heeft de ALV de goedkeuring
gegeven aan het bestuur om verdere stappen tot realisatie te gaan nemen.
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Hieronder volgt een weergave van de vragen en antwoorden, zoals deze tijdens de ALV aan
bod zijn gekomen.
Vraag
Zijn er extra kosten verbonden aan aanschaf
voor de leden en wie bepaald welke baan
krijgt?
Komt er een aparte stichting, zowel voor de
ballonhal als voor de padelbanen?
Wordt het gesprek aangegaan met de
gemeente over de huurkosten omdat de
verwarmde banen niet benut kunnen worden
in de winter?
Voor hoeveel uren kun je een baan straks
reserveren: 1 uur, 3 uren achter elkaar, …?
Kunnen er straks rackets en ballen in de
kantine gehuurd kunnen worden?
Ga je straks als baan verhuren of aan
personen? (Juniorprijs en seniorprijs?

Antwoord
Je betaalt alleen als je gebruik maakt van
de baan
Mogelijkheden hiertoe worden door het
bestuur onderzocht.
Zal zeker worden meegenomen in het
gesprek met de gemeente

Waar komen de banen?

Wat zegt de gemeente hierover? Verwacht
wel problemen omdat het mindervalide tennis
voor de gemeente een speerpunt is.
Is de hal goed te verwarmen? Kosten? Deels
te verwarmen (scheiden door een doek
o.i.d.)?
Wat gebeurt er met de ballonhal in de
zomer?
Is een baan straks te reserveren via
programma (digitaal afhangbord)?
Dit zou onafhankelijk moeten zijn van iemand
die aanwezig moet zijn (brengt extra kosten
met zich mee). Ev. werken met een pasje?
Hoe lang van tevoren moet je een baan
reserveren? 24 uur van tevoren is niet handig
omdat mensen ook ‘last minute’ willen gaan
tennissen en dan een baan willen reserveren
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Moet nog besluit over worden genomen
door het bestuur
Wordt meegenomen voor de
bestuursvergadering
Moet nog besluit over worden genomen
door het bestuur, maar in principe
worden de banen verhuurd
Eén ballonhal over baan 6,7,8 en 9.
Padel: hardcourtbaan (met uitbreiding
ev.)
Overleg met de gemeente is gepland
voor eind mei
Hal is goed te verwarmen (gas).
Mogelijkheden om scheiding aan te
brengen zullen worden bekeken
De hal wordt in het voorjaar afgebroken
en opgeslagen in een loods. In het najaar
wordt deze weer opgebouwd.
Ja.
Moet nog besluit over worden genomen
door het bestuur
Moet nog besluit over worden genomen
door het bestuur
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Is zo’n ballonhal ‘hufterproof’?
Is de levensduur van zo’n hal 10 jaar?
Er wordt gesproken over kosten beheer en
‘extra kosten’. Wat wordt hieronder verstaan?
Wat is de bezettingsgraad? Er zijn al clubs
die padelbanen hebben, zij kunnen ons
cijfers ten aanzien van het gebruik
aanleveren. Is dit al gebeurd?

Je moet ook derden de mogelijkheid geven
om een baan te huren. Wat betekent dit voor
de BRZ-leden?
Mensen hebben vaak al jaren een vaste baan
in een hal. Kan deze mensen worden
toegezegd dat zij dit straks ook kunnen in de
ballonhal?
Er is nu vanuit een minimaal scenario
berekend en begroot. We moeten ervan
uitgaan dat de gemeente geen geld meer in
het park gaat steken. Als we geen winst
kunnen maken, is het dan ‘break even’ nog
steeds goed te doen?
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Ja, bezettingsraad hangt heel veel af van
de inzet van de club. Een goede
communicatie en het enthousiast
(blijven) maken van de leden is
essentieel! (Door padeltrainer of iemand
die actief op zoek gaat/is naar nieuwe
leden).
Ramon is ook gecertificeerd padeltrainer.
Voorstel wordt meegenomen. Volgende
week ingelaste bestuursvergadering.

Ramon kan het geven van tennislessen én
padeltrainingen niet allemaal behappen.
Komt er een aparte trainer?
Hoeveel van onze leden wil dit?

Je moet een kartrekker hebben voor beide
projecten! Komen die er?

Een scheur is gemakkelijk te herstellen.
we denken er ook over als bestuur om te
werken met cameratoezicht op het park.
De levensduur en de afschrijving zijn
gebaseerd op 20 jaar
Wordt nog nader gespecificeerd.

2 jaar geleden is een enquête gehouden,
toen was er veel animo.
BRZ-leden gaan te allen tijde voor.

Moet nog besluit over worden genomen
door het bestuur

Ja. Bovendien, we hoeven in principe
geen winst te maken.
-

Kosten beginnen pas na 1 jaar;
Er is een financieringsgroep die
hierin investeert.
Rentepercentage lening is heel
laag.
Enige voorwaarde: gemeente
moet garant staan.

Ja, gaan we mensen voor bevragen en
voor werven onder de leden.
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In de exploitatie is nog geen rekening
gehouden met sponsoring bij de ballonhal.
De kantine kan hierdoor meer rendabel
worden gemaakt. Het zou dan wel helpen als
er een sluis komt van de hal naar de kantine.
(Mensen worden dan gemakkelijk(er) naar de
kantine toe geleid). Wordt hiernaar gekeken?

Ja, zal worden onderzocht.

Wat is de verhouding beschikbaarheid banen
training vs. vrij tennis?

Hier is in detail nog niet naar gekeken,
maar in principe zouden tijdens de
piekuren minimaal 2 banen beschikbaar
moeten zijn voor vrij tennis.
Een firma helpt bij het opbouwen en
afbreken.
Bestuur zal dit nog onderzoeken

Hoe zit het met het opbouwen en afbreken
van zo’n hal?
Opslag van de ballonhal zal moeten
gebeuren in de buurt van het park. Moet er
een loods komen op het park?
Is er een gasaansluiting?
Moeten we geen gebruik maken van elektra
i.p.v. gas? In de toekomst goedkoper
Voor de opbouw van de hal heb je minimaal
zo’n 30 mensen nodig
Hoe gaan jullie de ALV doen met zoveel
mensen?

Die is er in de kantine en op het lager
van de gemeente
Dit ligt misschien nog te gevoelig bij de
gemeente, maar zal zeker ook als optie
worden bekeken

Het bestuur verwacht niet dat 200 leden
zich gaan aanmelden en op dit moment
is er geen andere optie dan de manier
waarop we nu vergaderen. Mogelijk
kunnen we de leden al voorinformatie
geven.

Je zou om anoniem te kunnen stemmen heel
goed het programma ‘Mentimeter’ kunnen
gebruiken. Is dit een optie?

Dit is toevallig recent genoemd in het
bestuur. Wordt naar gekeken. Bestuur
neemt hier op 20 mei een besluit over.

Waarom nog de moeite doen om een
bestuurslid te kiezen voor een half jaar? Laat
Martijn dit komende half jaar gewoon
aanblijven zoals nu het geval is.

Volgens de Statuten moet het bestuur uit
een oneven aantal leden bestaan met
een minimum van 7. We volgen
vooralsnog de statuten
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Hoeveel tijd gaat de gemeente nodig hebben
om een antwoord te geven, want de tijd om
het dit jaar nog te regelen wordt erg beperkt
Kunnen jullie een onderbouwing geven van
de omzet in relatie tot het aantal
contracturen?
€ 57.000,00 : € 12,50 = 4500 uren. Hoe is dit
onderbouwd?

Als een rendement van 4% haalbaar is,
waarom sluiten dan andere hallen?

Wordt er gedacht over het spelen van
sponsorcompetitie en competities door de
week?
Wintertennis op verwarmde banen is nu niet
mogelijk doordat de gemeente in gebreke
blijft. BRZ/leden moeten nu gaan
betalen/investeren om dit alsnog te
realiseren. Enig idee of de gemeente
überhaupt wil gaan bijdragen? Zou wel
terecht zijn.
Is er ook gekeken om de padelbanen naast
baan 7 te leggen i.p.v. de hardcourtbaan
hiervoor op te offeren?
Is het wel realistisch om te veronderstellen
dat de gemeente de hardcourtbaan opoffert?

Van welk scenario wordt uitgegaan bij de
jaarlijkse opbrengsten van de padelbanen?

Wat bedragen de kosten van de
abonnementen?
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Gesprekken met de gemeente lopen
nog, realisatie dit jaar is niet meer
haalbaar.
In het financiële plan is dit onderbouwd.
Daarbij moeten we uitgaan van een
aantal aannames. We zijn elke keer
uitgegaan van het minimum scenario, om
geen valse verwachtingen te wekken en
een zo realistisch mogelijk beeld te
scheppen.
Een vaste hal is iets anders dan een
ballonhal. Veel hangt ook af va de effort
die je hier als vereniging in steekt om het
tot een succes te maken.
Alle opties worden meegenomen.

Dit is nog onderwerp van gesprek met de
gemeente en op dit moment nog niet
bekend. Wanneer je straks wil tennissen
in de hal, huur je een baan. Het kost
onze leden vooralsnog niet meer
contributie o.i.d.
Jas, dit is een van de mogelijkheden die
in het plan worden meegenomen.
Dat is ook onderwerp van gesprek en
wellicht voor de gemeente een moeilijk
punt. Vandaar dat we ook kijken naar
een alternatieve plek
Hiervoor is een scenario opgesteld
waarbij we, ook hier, van een minimaal
scenario uitgaan. Dit wordt op een later
tijdstip via de website gepubliceerd.
Er liggen nu enkele opties die verder
uitgewerkt moeten worden.
We bieden de leden 3 lidmaatschappen
aan: 1.) Alleen tennis: €130
2.) Alleen padel: €65
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3.) Gecombineerd tennis en padellidmaatschap: €170
Wordt er van de leden een bijdrage/inzet
verwacht bij het
opbouwen/afbreken/onderhouden van de
ballonhal?
Met hoeveel wintercontracten hebben jullie
gerekend bij de calculatie? Waarbij 1 uur
contract waarschijnlijk 4 leden participeren?

De genoemde € 15,00 baanhuur is dat per
baan of per persoon?
Wat is de huidige visie van de gemeente van
de besproken plannen? Hoe groot achten
jullie de kans dat benodigde vergunningen
voor aanleg padelbanen verkregen worden
n.a.v. eerdere gesprek(ken)?

Gemeente gaat borg staan in deze opzet.
Wat is het financiële risico voor de club?
Dus eigen vermogen is dan ons risico? Wil je
deze concreet beantwoorden

Welke uren zijn de piekuren eigenlijk?
Is er combi mogelijk met centrum voor
aangepast sporten dat moet gaan komen op
de Haamen? M.a.w. is bijvoorbeeld
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Ja, we hebben voor het opbouwen en
afbreken zo’n 30-40 mensen nodig die
hierbij meehelpen.
Er is niet gerekend met contracten maar
met het aantal te verhuren uren. Dat kan
middels contract maar ook losse uren.
Natuurlijk heeft een contract daar onze
voorkeur, want dat geeft meer
zekerheid.…
Dit is per baan.
Gesprekken met de gemeente lopen
nog. Gaat moeizaam. Óf de benodigde
vergunningen verkregen gaan worden is
op dit moment nog niet duidelijk. We
gaan 2 separate plannen aanbieden
(ballonhal en padelbanen) om de kans
van slagen te vergroten.
Jaar 1 heeft de club geen kosten, in de
jaren daarna zouden we, op basis van de
begroting, op zijn minst ‘break-even’
moeten kunnen realiseren. We denken
nu aan het aangaan van een
‘maatschappelijke financiering’, waarbij
afschrijven en aflossen over 20 jaar
gebeurt. Voorwaarde: gemeente staat
garant.
In een jaar dat er een tekort ontstaat zal
de club hiervoor inderdaad garant
moeten staan. Het huidige financiële
plaatje geeft echter een positieve
exploitatie en daarbij is uitgegaan van
een conservatief scenario.
De avonduren door de week van 18-22u
en de weekenden van 10.00-18.00 uur
Dat is op dit moment nog niet bekend.
Rolstoeltennis op de gravelbanen kan.
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rolstoeltennis mogelijk op de banen in de
ballonhal? Als het antwoord ja is, dan zou dat
extra draagkracht opleveren bij de gemeente.
Stel dat er (structureel) winst wordt gemaakt,
hoe wordt die winst besteed? (Vervroegde
aflossing lening? Verlaging contributies?)
Bestaan er meerdere bedrijven die dit kunnen
leveren? Dit met het oog op de lange looptijd
en eventueel faillissement bijvoorbeeld.
Hoe zit het met het verwarmen van de hal en
grond met vorst?
Is er een concurrentieanalyse gemaakt?
Waar in Limburg zijn nog meer
padelbanen/wintertennis op gravel -> met
oog op meer leden aantrekken?
Realiseren wij ons dat het gaat om een
aanzienlijk opgebouwd vermogen (van de
club). Hetgeen in tientallen jaren is
opgebouwd
Komen er in de ballonhal wél walsen? Ik mis
deze ondanks toezeggingen tijdens de
afgelopen AVL (in januari) en noodzaak nl op
de banen.
Ik weet dat GTR ook denkt over padelbanen.
Is dat geen probleem zo dichtbij? Of gaan we
samen promoten?
Is er al een technisch plan ontwikkeld t.a.v.
de ballonhal? Eerder werd genoemd deze hal
te verwarmen met luchtheaters, echter zijn er
veel mogelijkheden om deze ballonhal
duurzaam te verwarmen. Gebruikmakend
van zonne-energie.
Zonnepanelen i.v.m. hoger energieverbruik?
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Alle mogelijkheden die worden genoemd
zijn mogelijk en zullen t.z.t. verder
worden onderzocht.
Ja, die zijn er. Deze firma heeft al
meerdere ballonhallen geplaatst naar
tevredenheid en ruime ervaring hiermee.
Da hal wordt verwarmd middels
gasaansluiting.
Ja, die is gemaakt. Er zijn op meerdere
plekken in Limburg padelbanen. Daar
zullen we ook vragen naar de ervaringen.
Dat realiseren wij ons terdege. Daarbij
denken we dat we niet of niet veel van
ons eigen vermogen zullen moeten
aanspreken.
We hebben nu 3 walsen. Er komt in elke
kooi een wals. Deze worden half juni
geleverd.
Als andere verenigingen ook padelbanen
aanschaffen, zou zich dat elkaar kunnen
versterken. En zo de interesse voor
padel nog meer kunnen verhogen.
Alle mogelijkheden hiertoe zullen worden
bekeken.

Ook hier wordt naar gekeken en de
mogelijkheden zullen worden
onderzocht.
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Tweede deel van de ALV
Het tweede deel van de vergadering was gewijd aan het voornemen tot uitbreiding van het
bestuur. Statuten en huishoudelijk reglement schrijven voor dat het bestuur uit een oneven
aantal leden bestaat, met een minimumaantal leden van 7.
Martijn Eijssen heeft van het bestuur de mogelijkheid gekregen om in de afgelopen maanden
'proef te draaien' binnen de bestuursvergaderingen en aangegeven graag deel uit te willen
maken van het bestuur. Ook hierover is door de ALV gisteravond positief gestemd. D

Van de stemgerechtigde leden (41 op het moment van stemmen) die deelnamen aan deze
ALV stemden 39 leden vóór en stemden 2 leden neutraal. Daarmee heeft de ALV de
goedkeuring gegeven om Martijn Eijssen te laten toetreden tot het bestuur. Daarmee
voldoen we niet alleen aan hetgeen hierboven is genoemd, maar kunnen we vanaf nu ook
met volle kracht vooruit om van BRZ de leukste club van Limburg te maken!
Dank aan allen die deze bijzondere manier van vergaderen tot een succes hebben gemaakt
en dank aan de leden voor het vertrouwen dat ze aan het bestuur geven.
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