
Notulen Algemene Ledenvergadering
TC de Uithof

11 oktober 2022

Pnyx, Princetonplein 9
Inloop 18:30 uur | Aanvang 19:00 uur

Aanwezige bestuursleden: Lianne Beek, Anouk Theeuwen, Niels Pagani, Demi van der Gouw, Danny
Leow, Ruben Hoekstra (6).

Aanwezige leden: Romy Leendertse, Josine Muller, Justus Tonnaer, Chris Vijgenboom, Femke van
der Kruk, Mayke Heijmans, Merel van den Bos, Luna Cori Carlitto, Arie Ligthart, Otto Leemhuis, Titus
Bouman, Luc Minnee, Marijn Beets, Maarten Mulder, Fabiënne Ormskerk, Suus de Bree, Birte
Tolsma, Luna van Marle, Alexander Huijgen, Lennart Vonk, Lars Smit, Iris Baumann, Emma Braam,
Fleur Overvest, Jelle Berendse, David Koert, Mathijs Kristen, Tjerk Homma, Anna Schotanus (31).

1. Opening
Lianne Beek opent de vergadering om 19:14 en heet de ALV welkom en neemt de agenda door.

2. Vaststelling notulen Wissel-ALV 28 juni 2022
Geen opmerkingen vanuit de ALV.
Lianne Beek keurt de notulen van de Wissel-ALV goed.

3. Vaststelling agenda
Geen opmerkingen vanuit de ALV.
De agenda wordt door Lianne Beek goedgekeurd.

4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen vanuit de ALV.

5. Beleidsplan 2022-2023
Lianne Beek presenteert het beleidsplan van het bestuur “Kiss my Ace”. De opbouw van het
beleidsplan wordt doorgesproken. Alle middelen zijn tijdens de ALV weergegeven, maar niet
allemaal besproken. De doelen en middelen die zijn besproken, zijn blauw gekleurd.
a. Huidige situatie

Lianne Beek vertelt dat dit jaar de huidige situatie gesplitst is van de beleidsplannen en dat er
tijdens deze ALV niet verder ingegaan zal worden op de huidige situatie.

b. Beleidsplan
i. Missie en visie

De basis van de vereniging is de missie en de visie van TC de Uithof, die de
continuïteit van het gevoerde beleid door de jaren heen waarborgen.
Een missie is het bestaansrecht van de vereniging. Het geeft aan waarvoor de
mensen binnen de organisatie staan, wat hen bindt en wat hun identiteit is en wat
hun waarden zijn. Een missie beschrijft iets wat in meerdere jaren moet worden
opgebouwd en wordt daarom niet vaak veranderd. De missie van TC de Uithof luidt
als volgt:
‘'Het zijn van een studentenvereniging die het beste biedt van een sportvereniging en
een gezelligheidsvereniging in één en waarin leden zich op sportief en



organisatorisch vlak kunnen ontwikkelen, met behoud van een open en vrijblijvend
karakter.”
Vanuit deze missie wordt een visie opgesteld. De visie is een algemene voorstelling
van de toekomst van een organisatie. Als TC de Uithof streven we naar de volgende
gewenste staat: “Het worden van een studentenvereniging die het midden houdt
tussen een gezelligheidsvereniging en een sportvereniging, met een eigen clubhuis,
een eigen bar en een eigen identiteit.”
Uit de visie en missie van TC de Uithof volgt een langetermijnbeleid voor de
vereniging. Om toe te kunnen werken naar de ideale TC de Uithof (onze “Uitopie”)
dienen deze elk jaar als basis voor het bestuursbeleid.
Voor de toekomst is zowel een “verre toekomstplan” als een driejarenplan opgesteld,
waarbij het eerste toekomstdromen bevat en het tweede meer concrete en meetbare
doelen, die elke drie jaar geëvalueerd en bijgesteld worden.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

ii. Toekomstdromen
Om onze verenigings visie te verwezenlijken, zijn de volgende langetermijndoelen
opgesteld voor de komende decennia.

A. Beschikken over een eigen tennispark met voldoende banen en een eigen
clubhuis met tap.

B. Het zijn van een gezonde tennisvereniging, waarin de piramidestructuur (zie
figuur 1) als uitgangspunt geldt.

C. Het hebben van een eerste klasse team op zondag in de voorjaarscompetitie,
zonder dat dit ten koste gaat van de kernwaarden van TC de Uithof.

Figuur 1: Gewenste piramidestructuur op niveau binnen een tennisvereniging*
*Deze structuur geldt als uitgangspunt voor een gezonde tennisvereniging, welke ook door de
KNLTB gehanteerd wordt.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

iii. Driejarenplan
Het driejarenplan bevat concrete doelen die binnen drie jaar behaald moeten kunnen
worden. Als de drie jaren verlopen zijn, worden de doelstellingen geëvalueerd op de
eerste ALV van het verenigingsjaar.



Voor de periode 2022-2025 zijn de volgende langetermijndoelen geformuleerd:
A. Inzetten op het verhogen van de betrokkenheid van leden.
B. Streven naar meer inkomsten met als doel professionalisering van

commissies en activiteiten.
C. Uitvoeren van het investeringsplan.
D. Het hebben van 2 selectieteams die spelen in de tweede klasse.
E. Intern onze visie concreet hebben van de bouwplannen, het financiële plan

en het organisatorische plan omtrent een nieuw tennispark op Olympos 2.0.
F. Onderzoek doen naar de mogelijkheid om padel aan te bieden binnen TC de

Uithof.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

iv. Beleidsdoelstellingen
De beleidsdoelstellingen kunnen onderverdeeld worden in tennis gerelateerde zaken,
sociale zaken, financiële zaken en juridische zaken.

1. Tennis gerelateerde zaken
a. Competitie

Doel: De kennis over de regelgeving van de KNLTB binnen de
competitiespelers vergroten.
Binnen TC de Uithof zijn er veel beginnende spelers en de regels
van de KNLTB blijven veranderen. Het is daarom lastig voor alle
leden om op de hoogte van alle regelgevingen te zijn, dus zouden we
de leden graag een handje helpen.
Middel:

- Uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de VJC een
groepsapp voor de captains aanmaken.

- Uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de VJC een mail
sturen naar de captains met de regelgeving van de KNLTB.

- Uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de competitie een
competitieborrel organiseren, waarbij de regelgeving van de
KNLTB wordt uitgelegd voor de VJC.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

b. Training
Doel: De opkomst van alle trainingen verhogen.
Afgelopen jaren is gebleken dat de opkomst voor de trainingen erg
laag was terwijl er geen tot weinig uitschrijvingen waren. Zo konden
andere spelers niet invallen waardoor de trainingen niet goed benut
werden.
Middel:

- Bij de inschrijving voor de najaars- en voorjaarstraining zal
aangegeven staan dat een lid uitgeschreven wordt van de
training op het moment dat deze zich drie keer niet correct
(zoals in het lesreglement vermeld staat) afmeldt en
vervolgens niet komt opdagen. Na twee keer krijgt de
desbetreffende speler eerst een waarschuwing vanuit de



Technische Commissie. Het wel of niet opdagen dient door
de trainers zorgvuldig bijgehouden te worden.

- Elke maand tijdens NJT en VJT promotie plaatsen op sociale
media kanalen van TC de Uithof om de aanwezigheid van de
leerlingen promoten.

- Vóór 1 januari onderzoek doen naar de mogelijkheden voor
het opzetten van een applicatie om de aanwezigheid van
leerlingen bij te houden.

- Vóór de VJT de applicatie maken en draaien als pilot tijdens
de VJT, mits er een positief resultaat komt uit het
bovengenoemde onderzoek.

Opmerkingen:
Titus Bouman: Onderaan staat ‘applicatie’. Wat houdt dat in?
Lianne Beek: Het leek ons handig om een app te maken voor de
trainers, zodat zij heel makkelijk kunnen zien wie er aan- en afwezig
is. Dit is iets wat Ruben heeft gezien bij de club waar hij training geeft
en hij vond dit heel handig, dus wij willen kijken of wij dit ook bij TC
de Uithof kunnen implementeren.
Titus Bouman: Zou dat in de TC app kunnen, bijvoorbeeld?
Lianne Beek: Dat kan een goed idee zijn. Dan heb je het allemaal
samen in één app in plaats van los van elkaar.

Merel van den Bos: Wat bedoelen jullie met promotie plaatsen op
social media?
Lianne Beek: We bedoelen hiermee het promoten om je
daadwerkelijk af te melden als je een keer niet kunt trainen, zodat er
voor anderen de mogelijkheid is om in te vallen.

c. Selectie
Doel: In 2023-2024 minstens één selectieteam in de tweede klasse
op zondag hebben.
In het driejarenplan staat geschreven dat TC de Uithof wil beschikken
over twee selectieteams die in de tweede klasse spelen. Momenteel
zijn er geen tweede klasse teams.
Middel:

- Vóór de start van VJC vier evaluatiemomenten plannen die
voor en tijdens de competitie zullen plaatsvinden, met de
captain, trainer en Technisch Commissaris om de voortgang
te bespreken met de selectieteams, te beginnen met een
evaluatiemoment vóór de start van de VJC.

- Elk selectieteam opstellen op basis van de beschikbaarheid
en het niveau van de spelers, zodat de aanwezigheid en
kwaliteit van het team tezamen gewaarborgd kan worden.

- Het selectieweekend wat normaliter plaatsvindt in oktober
verplaatsen naar het voorjaar en een selectiedag in eind
oktober toevoegen om de band binnen selectieteams te
vergroten, zodat het teamniveau wordt bevorderd.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.



d. Open toernooi
Doel: Het aantrekkelijker maken van het Open Toernooi (OT) voor
wedstrijdniveau 4 en lager (beter).
Tijdens voorgaande jaren is gebleken dat het OT zeer aantrekkelijk
was voor wedstrijdniveau 5 en hoger. Voor wedstrijdniveau 4 en lager
was er relatief weinig animo en was het lastig om de
wedstrijdschema’s voor dit niveau te vullen.
Middel:

- Inventariseren om de vaste rating onderdelen te vervangen
voor actueel rating toernooi om zo hoger niveau aan te
trekken en de wedstrijden per onderdeel aantrekkelijker te
maken.

- Vóór 1 december de mogelijkheden bekijken om prijzengeld
te verhogen in samenwerking tussen de penningmeester en
de Open Toernooi Commissie.

- Het prijzengeld bij het OT adverteren om hoger spelende
spelers aan te trekken.

Opmerkingen:
Romy Leendertse: Komt dat prijzengeld dan uit het geld van de
vereniging of wordt dit mogelijk gemaakt door sponsoren?
Lianne Beek: We willen vooral kijken naar wat we vanuit sponsoren
kunnen krijgen, maar dit gaan we dus nog onderzoeken.

Titus Bouman: Dit zegt eigenlijk gewoon ‘gooi er meer geld tegenaan
en hopen dat ze komen’, maar is het prijzengeld eigenlijk wel de
reden dat ze niet komen naar het Open Toernooi? Ik kan mij ook
voorstellen dat dit kan komen doordat de banen te slecht zouden
zijn, het slechter geregeld zou zijn omdat we studenten zijn, dat we
een slecht beeld hebben… Is dit (het prijzengeld) wel echt de reden,
voordat we er geld in gaan steken? Het klinkt voor mij als een stap te
ver voor iets wat we eigenlijk nog niet zo goed weten.
Ruben Hoekstra: Ik heb vorig jaar met best veel mensen gesproken
van niveau 2 en 3 en dit jaar ook al voor het aankomende Open
Toernooi. De meeste mensen zeggen is dat het vooral met het
prijzengeld te maken heeft. Het zou volgens hen omhoog moeten
gaan voordat ze (weer) mee zouden doen. Als we het prijzengeld
omhoog zouden gooien en hierover zouden adverteren, zouden we
ze makkelijker binnen kunnen halen. Veel spelers van dat niveau
doen het voor het prijzengeld.
Titus Bouman: Maar het prijzengeld geef je in principe toch alleen
aan spelers van niveau 1 en 2?
Ruben Hoekstra: Als je daar meerdere mensen van kan binnenhalen,
is dat voor ons mooi.
Titus Bouman: Dat is waar. Ik denk dat het misschien nog wel beter
is om te kijken wat er nog meer kan naast het prijzengeld verhogen
en het promoten daarvan.
Ruben Hoekstra: Dat kan ook wel, denk ik.
Lianne Beek: Ideeën hierover zijn ook altijd welkom.

e. Kwaliteitsbehoud van de tennisbanen
Doel: Het goed onderhouden van de tennisbanen van Olympos.



Juist nu dat de banen zijn gerenoveerd is het van belang om de
baankwaliteit te waarborgen. Goede banen zorgen voor
blessurepreventie, goede drainage en verbeteren de kwaliteit van
rallies. Gezamenlijk verhoogt dit het speelplezier voor de leden en
geeft dit een positieve toon aan het imago van TC de Uithof.
Middel:

- Trainers aansporen om de leerlingen de banen te laten
slepen na elke training.

- Voor 1 januari bordjes ophangen bij elke baan dat er na elk
speeluur geveegd moet worden.

- Via meerdere media kanalen, zoals Instagram en de
nieuwsbrief, Uithoffers benaderen dat de banen geveegd
moeten worden. Bij deze berichten zal ook een reden
gegeven worden voor het belang van kwaliteitsbehoud, zodat
we de bereidheid van de spelers vergroten.

Opmerkingen:
Arie Ligthart: Als je mensen wilt nudgen om ander gedrag te
vertonen, dan werkt het vooral om mensen te vertellen wat ze wél
mogen doen in plaats van wat ze niet mogen doen. Je kunt er beter
een positieve draai aangeven dan door mensen op te leggen dat ze
moeten vegen.
Lianne Beek: Bedoel je dan dat we er een onderbouwing bij neer
moeten zetten over waarom het zo belangrijk is om te vegen?
Arie Ligthart: Dat zou je kunnen doen. Ik zie mij gewoon al zo’n
bordje voor me waar heel streng op staat dat er geveegd moet
worden.
Lianne Beek: We zouden inderdaad kunnen kijken naar de invulling
van de bordjes, dat we er een positief iets van maken.
Romy Leendertse: Ik moet bijvoorbeeld dit weekend uit spelen en
daar is het heel gebruikelijk dat na elke wedstrijd iemand van dat
team de baan sleept. Misschien is het goed om dit bij onze
competitie ook toe te passen.
Lianne Beek: Dat is een heel goed punt. Het is inderdaad ons idee
om goed te vermelden dat er na elke wedstrijd geveegd moet
worden, zodat dit in het systeem komt van spelers.
Merel van den Bos: Je hebt natuurlijk ook de clubavond en de
trainingen. Zit er nog een controlerende factor in het aansporen van
trainers om de leerlingen de banen te laten slepen?
Lianne Beek: Dit is iets wat wij mee zouden kunnen nemen. Wij
trainen alle zes, dus wij kunnen ook een controlerende factor hierin
zijn.

Alexander Huijgen: Ik zou vooral lekker kijken wat de Sportraad aan
subsidies hiervoor heeft, want Olympos zal ook heel goed weten dat
de banen van hun zijn.
Lianne Beek: Dat is een goed idee. We zouden bijvoorbeeld die
bordjes door hun kunnen laten financieren.

Luna Cori Carlitto: Volgens mij waren jullie hier al mee bezig, maar
andere sleepnetten zouden ook veel helpen. Als je nu veegt, zie je
eigenlijk geen verschil met vóór het vegen.



Lianne Beek: Klopt. Dit hebben wij zelf ook opgemerkt, maar pas
nadat het beleid was opgesteld. Ruben is onderzoek aan het doen
naar de sleepnetten.

Josine Muller: Ik heb deze trainingscyclus nu vier à vijf keer getraind
en ik heb maar één keer een trainer horen zeggen dat er gesleept
moest worden.
Lianne Beek: Wij zullen hiermee aan de slag gaan.

Justus Tonnaer: Hoe zit het überhaupt met de kwaliteit van de
tennisbanen? Ik merkte tijdens de competitie dat in sommige banen
best wel wat hobbels zitten. De tegenstanders merkten dat ook op.
Wordt hier nog iets in gefixt?
Lianne Beek: We zijn in gesprek geweest met Olympos hierover. Er
is recentelijk nog een keuring geweest. Ik weet even niet uit mijn
hoofd wanneer precies.
Ruben: Vorige week maandag zijn de banen goedgekeurd onder
voorbehoud van een paar dingen die binnen een maand opgelost
zouden worden.

f. Padel
Doel: Mogelijkheden onderzoeken voor het toevoegen van padel aan
TC de Uithof bij Olympos 2.0.
Padel is een snel groeiende sport en onder onze leden wordt deze
sport ook veel gespeeld. Aangezien Olympos nog niet over de sport
padel beschikt, is het wellicht een uitgelezen kans voor TC om de
sport toe te voegen op het moment dat we met de plannen voor
Olympos 2.0 bezig gaan.
Middel:

- Vóór 1 maart onderzoeken en overleggen met Olympos of
het toevoegen van padel een mogelijkheid is.

- Tijdens de gesprekken met de werkgroep over Olympos 2.0
ruimte creëren voor padelbanen bij TC.

Opmerkingen:
Chris Vijgenboom: Wat is eigenlijk Olympos 2.0?
Lianne Beek: Olympos 2.0 is een nieuw plan van Olympos. De
gemeente wil namelijk meer ruimte creëren voor alle SSV’s
(studentensportverenigingen), zodat elke vereniging betere
faciliteiten krijgt (dus ook meer banen). Ik zal hier straks nog een
update over geven.
Romy Leendertse: Daar heb ik nog wat aan toe te voegen. Olympos
is over een aantal jaar afgeschreven, dus ze moeten ook echt met
iets nieuws komen.

Romy Leendertse: Zie je de padelbanen als iets waar wij op Olympos
gewoon gebruik van kunnen maken, of zie je het als het toevoegen
van de sport padel als onderdeel van onze vereniging naast tennis?
Lianne Beek: Dat is iets wat nog niet helemaal uitgezocht is. We
kunnen inventariseren wat onze leden daarin willen.
Arie Ligthart: Is er veel vraag naar padel?



Lianne Beek: Ik vind dat moeilijk om te beantwoorden, maar er zijn in
ieder geval opmerkingen over geweest dat mensen het interessant
vinden om hier iets mee te doen. Wij willen de mogelijkheden voor
ons hierin dus gaan onderzoeken.
Justus Tonnaer: Ik zou in de tussentijd ook nog een padel activiteit
organiseren, in plaats van een clubavond bijvoorbeeld.
Lianne Beek: Goed dat je dit zegt. Dit is inderdaad ook iets waar wij
naar willen kijken.
Alexander Huijgen: Ik zou ook gewoon contact opnemen met die
vent van Peakz.

2. Sociale zaken
a. Stamkroeg

Doel: De acquisitie van een nieuwe stamkroeg.
Zoals bij de Wissel-ALV van 28 juni 2022 is besproken, zijn de
banden met Café Rex verslechterd doordat het opgestelde contract
niet geheel is nageleefd vanuit de kant van Café Rex.
Middel:

- Vóór 1 oktober onderzoek doen naar de potentiële
stamkroegen en hiervoor een lijst opstellen inclusief de
gewenste eisen die wij als TC de Uithof verwachten van een
stamkroeg.

- Vóór 1 november potentiële stamkroegen benaderen voor
een eventuele samenwerkingsovereenkomst.

- Vóór 1 december een contract opstellen om een connectie
aan te gaan met de nieuwe stamkroeg.

Opmerkingen:
Merel van den Bos: Er zijn inmiddels weer roddels geweest. Hoe zijn
deze roddels bevallen vanuit jullie kant?
Lianne Beek: Ik wilde hier nog verder op ingaan bij het punt over
Café Rex, maar ik kan er nu ook wel kort iets over zeggen .De zoon
van Francis, Cees, is nu de nieuwe contactpersoon van de Rex. Het
contact gaat sindsdien een stuk beter. Hij reageert veel sneller en hij
werkt een stuk makkelijker. Ondanks dat willen wij na alles wat er is
gebeurd toch wel naar een nieuwe stamkroeg.
Josine Muller: Is dat die jongen die altijd achter de bar staat?
Lianne Beek: Ja.

Iris Baumann: Is de lijst met potentiële stamkroegen er al?
Lianne Beek: Ja, wij hebben al een lijst opgesteld.
Iris Baumann: Zijn er ook al kroegen benaderd?
Danny Leow: Nee, nog niet. Het plan is wel om dit op zeer korte
termijn te doen.
Iris Baumann: Op 1 december loopt het contract af. We zitten nu
halverwege oktober, dus hoe zien jullie dat voor je?
Lianne Beek: Mocht het niet mogelijk zijn om op tijd een nieuwe
stamkroeg te vinden, hadden wij het idee om ter overbrugging nog
wel een paar borrels in de Rex te doen (mits dat mogelijk is), maar
dan zonder contract.
Iris Baumann: Hoe willen jullie dat dan aan de Rex verkopen?
Eigenlijk zeg je dan dat je weg wilt, maar toch een borrel wilt houden.



Lianne Beek: De kans is natuurlijk ook aanwezig dat zij niet willen dat
wij zo snel mogelijk ergens anders heen gaan.
Iris Baumann: Ja, dat klopt.
Romy Leendertse: Is het voor jullie ook nog een optie om bij de Rex
te blijven?
Lianne Beek: Ik weet niet of ik hier nu een definitief antwoord op kan
geven. Stel dat we geen andere stamkroeg kunnen vinden, dan zou
dit een optie zijn.
Romy Leendertse: Het hoeft ook nog niet definitief te zijn.
Lianne Beek: Het is zeker iets waar we rekening mee houden.
Luna Cori Carlitto: Aan welke potentiële stamkroegen denken jullie
momenteel?
Anouk Theeuwen: We houden het aan het begin natuurlijk breed. Als
je na verloop van tijd merkt dat je meerdere goede opties hebt, dan
kun je selectiever gaan kijken.
Luna Cori Carlitto: Ik was benieuwd of jullie al een favoriet hadden of
iets dergelijks.
Lianne Beek: Nee, dat nog niet.
Romy Leendertse: De stamkroeg is iets wat de leden heel erg
aangaat, maar er komt geen ALV meer voor die tijd. Misschien is het
goed om iets te bedenken waardoor de leden toch nog inspraak
hierop kunnen hebben.
Lianne Beek: We hebben dit toevallig vandaag uitvoerig besproken
en we willen een enquête gaan opstellen voor de leden.
Titus Bouman: Wat is het lijstje precies?
Anouk Theeuwen: Bar Restaurant Walden, Nieuwe Dikke Dries, Café
de Beuntjes, Café Otje, Feestcafé de Kneus, Café Jaloezie,
Chupitos, Café Flater en Café ‘t Pandje.

Merel van den Bos: Er staat bij het eerste middel ‘inclusief de
gewenste eisen’. Waar liggen jullie prioriteiten?
Lianne Beek: Een van de prioriteiten ligt misschien wel bij de grootte,
dus dat we een stamkroeg willen die in elk geval niet kleiner is dan
de Rex. Afgelopen borrels hebben we gemerkt dat het af en toe al
wat krap was. Verder hopen we de donderdag te kunnen behouden.
Anouk Theeuwen: De input van de leden is met name belangrijk.
Arie Ligthart: Wanneer wil je de enquête sturen?
Lianne Beek: Dit staat hoog op onze to-do lijst, dus dit zal op korte
termijn zijn.

Lars Smit: Voor hoe lang loopt zo’n contract?
Lianne Beek: Het afgelopen contract van de Rex was getekend voor
één jaar, als ik het goed zeg.

Luna Cori Carlitto: Als je zo’n enquête doet, moet je wel echt opletten
dat heel veel leden dit invullen. Anders heb je straks maar dertig
reacties en daar kun je niet echt op varen.
Merel van den Bos: Je kunt ook een target stellen voor jezelf.
Lianne Beek: Dat is een goed idee.

b. Betrokkenheid
Doel: De betrokkenheid van de leden vergroten.



Er is gebleken dat niet alle activiteiten evenveel bezoekers trokken
zoals oudere leden vanuit de pre-corona tijd gewend waren.
Daarnaast is de opkomst voor ALV’s minder hoog dan gewenst en is
het lastig om tijdens een ALV genoeg leden aanwezig te hebben voor
een geldige stemming.
Middel:

- Vóór 1 januari een enquête naar de leden sturen om te
peilen wat de bereidheid is om te komen naar activiteiten en
ALV’s en om te vragen hoe die bereidheid verhoogd kan
worden.

- Meer speciale spellen, themaborrels en activiteiten
organiseren op de maandelijkse borrel om de borrel
aantrekkelijker te maken, dit in samenwerking met de AcCie.

- De clubavonden aantrekkelijker maken door meer prijzen uit
te delen, verschillende spelvormen naast ring-ring aan te
bieden en in de winter de clubavonden sporadisch
vervangen door indoor activiteiten, dit in samenwerking met
de ClubCie.

- Door de verhoging van de contributie kunnen activiteiten
zoals het gala en het festival goedkoper worden ten opzichte
van afgelopen jaar, zodat mensen sneller geneigd zijn om
naar de activiteit te komen.

Opmerkingen:
Josine Muller: Hoe ver van te voren wil je bepalen of je een
clubavond vervangt door iets anders?
Lianne Beek: We hebben het idee dat de opkomst vooral in de
wintermaanden het laagst is, dus we willen vooral voor die periode
kijken naar vervangende activiteiten.
Danny Leow: Het is moeilijk om van tevoren te bepalen of het gaat
regenen of niet. We proberen in elk geval drie dagen van tevoren te
bepalen of het doorgaat of niet en of er een vervangend iets komt.
Josine Muller: Maar een padelactiviteit vergt wel wat langer de tijd
om te organiseren.
Danny Leow: Dat klopt. De winterperiode komt er al snel aan.
Ruben Hoekstra: Ik ben samen met de ClubCie ook nu al bezig voor
december.

Arie Ligthart: Ik heb in mijn mentorgroepje een aantal mensen die er
nooit zijn en juist een aantal die er heel graag bij zouden willen, maar
die zijn uitgeloot. Ik denk dat er meer mensen zijn die heel graag
actief willen worden bij onze vereniging, maar die er helaas niet bij
kunnen. Je mist daardoor wel potentiële actieve leden.
Anouk Theeuwen: Wat zou je als alternatief hiervoor zien?
Arie Ligthart: Dat is natuurlijk heel lastig, maar misschien kun je na
twee maanden peilen wie er daadwerkelijk actief zijn.
Anouk Theeuwen: Je kunt niet iemand daarvoor wegsturen van de
vereniging.
Arie Ligthart: Dat is waar.
Josine Muller: Ik denk dat je het altijd blijft houden, maar je kunt je
het beste focussen op de mensen die juist wel actief of gemotiveerd
zijn.



Merel van den Bos: Of eerst kennismaken met een lid voordat je
diegene aanneemt.
Josine Muller: Ik heb dit dit jaar met de UIT gedaan, maar soms zie je
daar dagelijks mensen die je vervolgens nadat ze zijn ingeloot nooit
meer ziet. Het zegt dus lang niet altijd wat.
Luna Cori Carlitto: De nieuwe mensen worden niet alleen geloot op
hoe actief ze worden, maar ook op hoe goed je kan tennissen en het
moment van inschrijven. Er zijn dus veel meer zaken die daarbij
meespelen.
Arie Ligthart: Het is denk ik toch wel interessant om naar te kijken. Ik
denk dat er meer uitgehaald kan worden.
Anouk Theeuwen: Iets wat we wel al doen om de groep niet-actieve
mensen te verkleinen, is de wachtlijst na de loting. Voor die wachtlijst
geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Je ziet vaak dat leden
die via die wachtlijst binnengekomen zijn, actief zijn geworden binnen
de vereniging.

Luc Minnee: Een van de redenen dat ik mij inschreef voor TC de
Uithof was de relaxte mentaliteit, dus dat je nergens verplicht bij hoeft
te zijn, maar dat je altijd welkom bent. Die mentaliteit moet je wel
houden, dus je moet niet willen controleren op wie er niet zijn, maar
inderdaad gewoon focussen op de mensen die wél actief en
aanwezig zijn.

Romy Leendertse: Tip: je kunt bij de KNLTB bij jullie accountmanager
gegevens opvragen van de uitschrijvingen, zodat je hier een analyse
van kunt doen, bijvoorbeeld hoeveel mensen hiervan eerstejaars zijn.
Lianne Beek: Goede tip, dankjewel.

Birte Tolsma: Bij Chip&Charge heb je twee borrels per week vóór de
inschrijving. Dit is best makkelijk te organiseren. Hoe vaker je dan
komt, hoe meer kans je dan hebt om binnen te komen.
Romy Leendertse: Op zich is dat wel een goed idee, maar daarmee
neem je wel een beetje die laagdrempeligheid weg. Dat is wel een
afweging die je moet maken.
Merel van den Bos: Je hoeft het ook niet te zeggen.
Romy Leendertse: Maar je moet het hoe dan ook dan in het HR
meenemen dat dat een selectiecriterium is.

Merel van den Bos: In het laatste middel staan twee activiteiten waar
externen komen. Als lid betaal je dan dus ook contributie voor
externen. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
Lianne Beek: Dat is iets waar we nog goed naar zullen kijken.
Alexander Huijgen: Ik ben het eens met dat middel en wil iedereen
ook van harte uitnodigen bij het gala.

c. Media
Doel: Uitbreiden en professionaliseren van de media binnen TC de
Uithof.
De media binnen TC de Uithof heeft op een aantal vlakken een
professionele uitstraling, zoals de Instagram stories. Dit komt voort



door de eenduidigheid en de strakke opmaak via Canva. Dit is niet
op alle vlakken zo, dus er is mogelijkheid tot uitbreiding.
Middel:

- Vóór 1 januari 2023 investeren in een camera voor hogere
kwaliteit foto’s op activiteiten.

- Binnen de commissies een duidelijke rol uitbesteden voor
social media en promotie. Dit een functie geven binnen de
commissie.

- De commissie PromoCie afschaffen*.
*Gezien er in de afgelopen jaren een trend is geweest waarin
de commissie niet optimaal fungeerde en veel commissies
zelf aan de slag gingen met het ontwikkelen van
promotiemateriaal, hebben wij er voor gekozen om de
PromoCie af te schaffen. Er is in de afgelopen jaren ook
geprobeerd om een nieuw leven in de commissie te blazen,
maar tevergeefs.

- Vóór 1 november een de Instagram huisstijl van de
Instagram stories ook toepassen op de posts om zo de
Instagram feed te verbeteren.

Opmerkingen:
Titus Bouman: Het lijkt mij een goede keuze, maar als je de hele
commissie gaat afschaffen, verlies je 8 tot 10 plekken in een
commissie voor actieve leden. Wat doen jullie daaraan? Het is niet
alsof we een tekort hebben bij commissies. Maak dan een paar
commissies groter of zoek naar andere alternatieven.
Alexander Huijgen: Hebben jullie er ook over nagedacht om dit bij
een taak van een bestuurslid te voegen?
Lianne Beek: Dat is iets wat we verder uit kunnen zoeken. Ik vind het
een goed punt.
Niels Pagani: Je hebt in het bestuur al iemand die de
verantwoordelijkheid draagt over onze Instagram. Ook heeft elke
commissie een BuCo (bestuurscoördinator). Op die manier
centraliseer je die taak dus al een stuk meer.
Arie Ligthart: Ik denk dat je prima bij elke commissie iemand toe kan
laten die dan de promotie taken op zich neemt.
Titus Bouman: Het gebeurt vaker in commissies dat er een ‘chef
promo’ wordt aangewezen die dan een promotieplan schrijft en zorgt
dat er dingen geschreven worden. Het hoeft niet per se een
bestuurslid te zijn, maar er moet gewoon per commissie iemand
verantwoordelijk voor gesteld worden. Het is dan de taak van de
BuCo om te controleren.
Josine Muller: Ik herken me erin dat de PromoCie een hekelpuntje is,
maar we hebben afgelopen jaar aan de PromoCie gevraagd om met
de nieuwe huisstijl te werken. Hadden jullie niet nog een jaar kunnen
kijken hoe de nieuwe commissie met een groepje enthousiaste
eerstejaars de Canva meer konden gaan oppakken?
Lianne Beek: Er was heel weinig animo voor de PromoCie bij de
commissie inschrijvingen.
Josine Muller: Ik sprak iemand die op de commissiemarkt vertelde
dat ze heel graag in zo’n commissie zou willen.



Demi van der Gouw: Het zijn dingen die wij ook voorbij hebben horen
komen, maar het weegt er helaas niet tegenop. Zo iemand kan zich
ook binnen een andere commissie met de promo bezighouden.
Iris Baumann: Hoe gaan jullie dat laatste middel precies doen?
Lianne Beek: Het hoeft niet per se exact hetzelfde te worden als de
lay-out van de Instagram stories, maar we vinden het belangrijk dat
er eenduidigheid komt binnen de posts.

Josine Muller: Hoe willen jullie het doen met dat je toestemming moet
geven voor foto’s?
Lianne Beek: Ik denk dat we de lijn willen doortrekken van hoe het
hiervoor gedaan is.

d. Clubkleding
Doel: Alle spelers clubkleding te laten dragen tijdens de competitie.
In het HR (12.2.5) staat dat een deelnemer van de competitie
verplicht is om clubkleding aan te schaffen. Nu zien wij ook graag dat
de verbinding tussen de competitiespelers wordt vergroot. Helaas
hebben wij in onze TC ervaring weinig mensen de clubkleding zien
dragen. Via vriendenkringen is er tevens opgevangen dat de
clubkleding niet altijd als comfortabel werd ervaren wat ervoor zorgde
dat mensen andere kleding gingen dragen.
Middel:

- Bij de inschrijving voor competitie aanraden aan de
competitiespelers om de clubkleding aan te schaffen en een
extra verkoopmoment aanbieden.

- Vóór 1 februari de opmaak van de webshop optimaliseren.
Hieronder valt ook het verwijderen van bepaalde artikelen en
nieuwe foto’s van bepaalde artikelen uploaden.

- Vóór 1 december een enquête maken en verdelen onder de
leden waarop iedereen hun voorkeuren kunnen geven voor
clubkleding, zodat er geïnventariseerd kan worden of er een
nieuw kledingstuk toegevoegd zou moeten worden aan het
huidige assortiment.

- Vóór 1 februari een nieuw clubkledingstuk ontwikkelen, wat
voortgekomen vanuit de voorkeuren van de leden via de
bovengenoemde enquête.

Opmerkingen:
Merel van den Bos: Dit is nu de derde enquête die ik voorbij zie
komen. Wordt dat er één?
Lianne Beek: Het is inderdaad een idee om dit samen te voegen.
Goed dat je het zegt.

Titus Bouman: Wat is het idee bij het nieuwe clubkledingstuk?
Lianne Beek: We hebben via Ruben gehoord dat een aantal
selectiespelers de clubkleding niet lekker vond zitten en het hierdoor
niet droegen. We willen dus kijken of hier iets in kunnen doen.

e. Plaza
Doel: Het opvrolijken van de plaza.



De plaza heeft niet de meest vrolijke uitstraling zoals bij sommige
andere tennisverenigingen te zien is. De sfeer die TC bij zich draagt
wordt nog niet optimaal vertaald naar onze plaza.
Middel:

- Vóór 1 augustus de flexibele subsidie geld aanvragen voor
het aanschaffen van stoelkussens en zitzakken.

- Vóór 1 november het ballenhok en de blokhut opruimen.
- Vóór 1 mei de tennismuur aan de kant van het insla hok

verven.
- Vóór 1 maart in gesprek gaan met Olympos voor het

aanleggen van een waterkraan op het plaza.

Opmerkingen:
Iris Baumann: Gaan jullie de tennismuur zelf verven of gaan jullie hier
leden voor vragen?
Lianne Beek: We waren niet van plan om hier een schilder voor in te
huren, maar om dit zelf te doen. Wie precies weten we nog niet.

Titus Bouman: Had ik al gezegd dat de blokhut er echt top uitziet?
Lianne Beek: Dat is mooi om te horen.

Merel van den Bos: Is de deadline voor de flexibele subsidie 1
augustus 2022 of 1 augustus 2023?
Lianne Beek: 2022. Het is al aangevraagd.

f. NSK
Doel: Het hebben van grote aanwezigheid tijdens het NSK wat dit
jaar georganiseerd wordt door TC de Uithof.
Het NSK kan TC de Uithof niet elk jaar organiseren, daarom is het
erg speciaal dat dat dit jaar wel het geval is. Het is daarom belangrijk
dat we een spetterend NSK neerzetten, wat een positieve bijdrage
levert aan de naamsbekendheid van TC de Uithof.
Middel:

- De externe toernooien meermaal promoten via Instagram en
WhatsApp aan onze leden, zodat de promotour met zoveel
mogelijk deelnemers naar externe toernooien gaat.

- Het bestuur gaat naar elke CoBo van andere
studententennisverenigingen indien mogelijk en geeft daar
mondeling promotie.

- Tijdens NSK zijn er meerdere activiteiten waar minimaal de
helft van de deelnemers bij aanwezig kan zijn.

- Van de aanwezige zusterverenigingen minimaal tien leden
aanwezig hebben bij het NSK.

- Minimaal 10 studenten tennisverenigingen naast TC de
Uithof aanwezig tijdens het NSK.

- Minimaal twee nieuwe sponsoren trekken voor de sponsoring
van het NSK.

Opmerkingen:
Merel van den Bos: Waarom wordt er gesproken van mondelinge
promotie? We hebben net 3000 stickers besteld.
Lianne Beek: We kunnen natuurlijk ook stickers meenemen.



Josine Muller: Waarom wordt er bij sociale zaken niet ingegaan op
commissies specifiek?
Lianne Beek: Dit zijn vooral de punten waar wij op kwamen voor ons
beleid.
Josine Muller: Afgelopen jaar is wel gebleken dat het lastig was om
Ullicups te spelen. Ik wil jullie erop attenderen dat jullie hierop letten
en dat dit niet vanzelf gaat. Veel nieuwe leden zullen het ook niet
kennen.
Lianne Beek: Hier hebben we het ook over gehad. We hebben
uiteindelijk besloten om dit wel te behouden en om hier veel promotie
voor te maken.

3. Financiële zaken
a. Declaraties

Doel: Verbeteren van de verenigingsdeclaratiemethode.
Momenteel worden declaraties binnen de vereniging verzonden door
zowel commissie penningmeesters als andere leden. Deze
declaraties komen met verscheidene volledigheid voor, met variabele
vormen van geordendheid, duidelijkheid en structuur, en hangt vooral
af van de willigheid van de declarant om de nodige energie hier in te
stoppen. Het kan de penningmeester veel tijd kosten om hier
achteraan te gaan bij elke declaratie. Bovendien is het jammer als
een lid zijn of haar declaratie geweigerd moet worden. Om
onduidelijkheid te voorkomen en de financiële integriteit van de
vereniging te waarborgen willen wij kijken naar de mogelijkheden
voor het implementeren van een restitutieformulier.
Middel:

- Vóór 1 november analyseren van restitutieformulieren van
andere studenten- en studieverenigingen.

- Vóór 1 januari een restitutieformulier opstellen voor onze
verenigingen waar alle details over de declaratie ingevuld
kunnen worden en presenteren bij de H-ALV.

- Vóór 1 december een commissie penningmeester
informatieavond organiseren waarin de penningmeester uit
het bestuur een college geeft over alle fiscale zaken van
commissies. Met name het opbouwen van begrotingen en
het correct invoeren van declaraties.

Opmerkingen:
Iris Baumann: Is er al bekend wanneer die penningmeester avond
plaatsvindt?
Niels Pagani: Nee.
Iris Baumann: Zal het weer in combinatie zijn met de voorzitters?
Lianne Beek: Ja.

b. Verenigingskas
Doel: Structurele herordening van de verenigingskas.
De verenigingskas bestaat uit een lopende rekening en
spaarrekening. Over het algemeen wordt de lopende rekening
gebruikt voor alle kosten en inkomsten door het verenigingsjaar
heen. Elk jaar wordt ook begroot voor het spaarplan waarvan



minimaal 1500 tot maximaal 2500 euro naar de spaarrekening gaat.
Overige winst wordt zoveel mogelijk voorkomen maar ook dit kan op
de spaarrekening vallen. Hoewel de spaarrekening jaarlijks groeit,
bestaan er geen concrete doelen waar dit geld voor gebruikt moet
worden. Dit creëert onduidelijkheid over hoeveel geld de vereniging
nou echt beschikt voor potentiële uitgaven en is oneerlijk naar de
huidige leden van de vereniging wiens geld gespaard wordt.
Middel:

- Vóór 1 november een duidelijk bestand opstellen waarin
staat waar het huidige spaargeld voor bestemd is.

- Vóór 1 januari onderzoek doen naar spaardoelen met behulp
van informatie uit andere studententennisverenigingen.

- Tweemaal de KasCie laten meekijken en om feedback
vragen tijdens het opstellen van een plan voor de
spaarrekening doeleinden.

- Voor de H-ALV de doeleinden van de spaarrekening duidelijk
opschrijven en bijhouden.

Opmerkingen:
Romy Leendertse: Is het dan bij het tweede punt jullie doel om bij
andere verenigingen te kijken wat hun spaardoelen zijn en vanuit
daar inspiratie op te doen?
Lianne Beek: Ja, dat klopt.

Otto Leemhuis: Heeft het spaargeld niet al een doel?
Niels Pagani: Er zijn wel een paar doelen. Je hebt natuurlijk het
lustrum en je hebt onze visies, wat je ook als spaardoel wilt
gebruiken.
Otto Leemhuis: Voor het lustrum reserveren we sowieso al geld,
maar ik dacht dat het spaargeld met name voor Olympos 2.0 zou
worden besteed.
Lianne Beek: Juist omdat het nog een beetje vaag is, willen we hier
een bestand voor opstellen.

c. Investeringsplan
Doel: Toekomst van de verenigingskas zeker stellen met behulp van
het investeringsplan.
In het verleden heeft de vereniging een investeringplan opgezet om
de geldelijke kracht van onze vereniging te stabiliseren ondanks
inflatie. Helaas is dit plan in afgelopen jaren nog niet uitgevoerd. Juist
nu, met de hoge inflatie die de euro ervaart, is onderzoek naar
uitvoerbaarheid van het investeringplan essentieel.
Middel:

- Vóór 1 november het financiële investeringsplan wat door
oud-penningmeesters is opgesteld, doornemen.

- Vóór 1 januari onderzoek doen naar de mogelijkheden voor
investeringen en de haalbaarheid in de huidige economie.

- Zorgen dat het investeringsplan wordt meegenomen in de
reorganisatie van de verenigingskas.

- Indien na onderzoek blijkt dat het investeren van geld
haalbaar is, het investering plan presenteren en uitvoeren bij
de H-ALV.



- Financiële update geven over investeringen bij elke
toekomstige ALV.

Opmerkingen:
Alexander Huijgen: Wat moet ik mij voorstellen bij het reorganiseren
van de verenigingskas?
Niels Pagani: Het is belangrijk om te weten welk geld binnen de
verenigingskas vrij is voor investeringen.
Alexander Huijgen: Bedoel je dan gewoon het opzetten van een
nieuwe spaarrekening?
Niels Pagani: Nee, dat is het niet.
Alexander Huijgen: Oké.

Titus Bouman: Het valt mij op dat veel van jullie deadlines op korte
termijn zijn. Dat betekent dat jullie hele drukke maanden gaan
krijgen. Het lijkt mij niet heel realistisch. En wat ga je de rest van het
jaar doen? Een onderzoek als dit hoeft niet voor december/januari
gedaan te worden.
Josine Muller: Wie zegt dat het niet realistisch is?
Titus Bouman: Als jullie het haalbaar vinden is het prima.
Lianne Beek: Een aantal van onze doelen gaat over het uitzoeken
van iets, dus niet per se de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Justus Tonnaer: Hoe moet ik het investeringsplan voor me zien?
Investeren werkt in principe alleen als je een hele lange horizon hebt.
Ik vraag mij af of wij deze als vereniging hebben.
Niels Pagani: Ik ben geen econoom, maar ik denk dat dit juist het
punt maakt waarom we iets met dat geld willen doen.
Justus Tonnaer: Maar moet dat wel gebeuren?
Lianne Beek: Het valt wel onder het driejarenplan, dus het is wel iets
waar wij een begin aan wilden maken.
Niels Pagani: We komen er bij de H-ALV uiteraard op terug.

4. Juridische zaken
a. WBTR

Doel: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen implementeren in
TC de Uithof.
Per 1 juli 2021 ging de nieuwe wet bestuur en toezicht
rechtspersonen van kracht. De wet regelt onder meer de
aansprakelijkheid van bestuurders binnen rechtspersonen, onze
vereniging is ook een rechtspersoon en daarmee is deze wet van
toepassing op TC de Uithof.
Middel:

- Vóór 1 november concreet in beeld krijgen wat we binnen
onze vereniging moeten aanpassen om aan de eisen van de
nieuwe wet te voldoen. Hierbij zal er onder anderen
ingelezen worden op wat er door het bestuur “Return to
Reality” (2021-2022) al is onderzocht.

- Vóór de H-ALV een stappenplan hebben voor het
implementeren van de wet.

- Vóór 1 april een afspraak maken met een notaris voor het
wijzigen van de statuten.



Opmerkingen:
Iris Baumann: Ik zou ook vooral Romy hiervoor raadplegen.
Lianne Beek: Goed idee.

Lianne Beek kondigt een pauze aan van 10 minuten.

5. Financiën
a. Eindafrekening 2021-2022

Oud-Penningmeester Justus Tonnaer presenteert de eindafrekening
van 2021-2022.
Inkomsten

1. Algemeen
1.1 Lidmaatschappen
Bij de 570 leden is de contributie gefactureerd en bij 564
leden is deze succesvol geïncasseerd. Totaal is er €25.380,-
aan contributie binnengekomen.

1.2 Subsidies
Vanuit USS Mesa Cosa ontvangen we de
Olympos-subsidies. We hebben alle bedragen die we
verwachtten, ontvangen. Bovendien hebben we vanuit de
Universiteit Utrecht en de Gemeente Utrecht nog twee extra
subsidies aangevraagd en gekregen. De specificatie is als
volgt:
Cash- & competitiesubsidie: €6.020,-
NPO-subsidie UU: €1.000,-
Challenge Sportaanbieders: €750,-
Totaal: €7.770,-

1.3 Sponsoring
Er zijn dit jaar 11 sponsorbijdrages gerealiseerd, die in
onderstaande tabel zijn gespecificeerd:

1.4 Club van 50
Op dit moment bestaat de club van 50 uit 18 leden, waarvan
14 leden betaald hebben. Het bestuur ‘Return to Reality’
neemt de afkoopactie van €250,-. De totale inkomsten voor
de Club van 50 bedragen €950,-.



1.5 Winst uit muntverkoop
Er is één activiteit georganiseerd waar munten verkocht zijn,
namelijk het introductieweekend. Dit levert een totale winst
op van €899,25. We verwachten niet meer dat er een
evenement plaats zal vinden waarbij TC-munten los aan de
winst uit muntverkoop bijdraagt.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

2. Tennis
2.1 Conditietraining
Er heeft in mei en juni conditietraining plaatsgevonden. Er
waren 21 deelnemers die ieder €15,- betaalden. De totale
inkomsten van de conditietraining bedragen €315,-.

2.2 Najaarstraining
Er is in totaal €20.807,69 succesvol geïncasseerd. Bij twee
leden is dit niet het geval (2x €83,70) en het is niet de
verwachting dat dit nog zal lukken. Er is daarnaast voor
€221,- aan invallers gefactureerd. De totale verwachte
inkomsten komen daarmee op €21.196,09.

2.3 Voorjaarstraining
Er is tot nu toe €21.083,10 succesvol geïncasseerd voor de
voorjaarstraining. Eén lid moet nog €83,70 betalen maar het
is niet de verwachting hij dit zal doen. Hij is geen lid meer. Er
moeten nog enkele invallers gefactureerd worden, maar dit
valt buiten boekjaar van deze afrekening. De totale
inkomsten zijn €21.083,10.

2.4 Selectie
Iedere selectiespeler heeft €205,- betaald voor de
najaarstraining. Dit komt neer op een totaalbedrag van
€205,- x 18 = €3.690,-. Dit bedrag is lager dan begroot,
omdat de selectietraining goedkoper was dan begroot.
Iedere selectiespeler heeft 194,21 betaald voor de
voorjaarstraining. Dit is minder dan de najaarstraining omdat
er één speler extra meedoet. De inkomsten voor de
voorjaarstraining waren €194,21 x 18 = €3689,99. De totale
gerealiseerde inkomsten van de na- en voorjaarstraining zijn
€7.379,99

2.5 Subselectie
Iedere subselectiespeler heeft €245 betaald voor de
najaarstraining. Dit komt neer op een totaalbedrag van
€245,- x 18 = €4.410,-. Er zijn in het voorjaar 19
subselectiespelers. 16 spelers trainen 2 keer per week en 3
spelers trainen 1 keer per week. 16 spelers betalen €245, 3
spelers €122,50. Er is €4.287,50 geïncasseerd voor de
voorjaarstraining. De totale gerealiseerde inkomsten van de
voor- en najaarstraining bedragen €8.697,50.

2.6 Najaarscompetitie



De voorjaarscompetitie is net als vorig jaar gespeeld in het
najaar. Bijna elke deelnemer van de competitie is volledig
geïncasseerd, in totaal €4.718,-. Er moet van één deelnemer
nog 26 euro geïnd worden, maar de verwachting is dat dit
niet meer zal lukken.

2.7 Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie is bijna helemaal geïncasseerd. Er
moeten nog twee leden 22 en 24 euro betalen, de
verwachting is dat dit zal lukken. De totale verwachte
inkomsten bedragen
€4.938,-.

2.8 Wintertoernooi
Er is €555,48 aan inkomsten gerealiseerd uit het
wintertoernooi.

2.9 Zomertraining
De invallers van de zomertraining 2021 zijn succesvol
geïncasseerd voor een totaal van €305,50.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

3. Overige inkomsten
3.1 Boetes
Er zijn dit jaar 49 boetes uitgedeeld waarvan er 44 succesvol
geïnd zijn. Dit levert een totaal aan inkomsten van €2.200,-
op.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

4. Reserveringen
4.1 FestCieval 2021
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedraagt €1.250,-.

4.2 IWC 2021
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedraagt €1.650,-.

4.3 UIT 2021
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedraagt €1.050,-.

4.4 Liftweekend 2021
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedroeg €100,-.

4.5 Almanak 2020-2021
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedroeg €1.250,-. Er wordt nog steeds
gewerkt aan een beperkte almanak van vorig
verenigingsjaar. Omdat het in het huidige boekjaar ook niet



afkomt, is het restant van deze inkomsten nogmaals
doorgereserveerd (zie bij uitgaven).

4.6 EXTC 2021
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedroeg €1.050,-.

4.7 Opknappen bestuurskamer
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedroeg €150,-.

4.8 Fusten TC FestCieval 2021
Het budget van €500,- om een fust bier aan de leden te
vergeven is vorig jaar niet gebruikt. Dit bedrag is vrijgevallen
zodat de bezoekers van het TC Festival een gratis drankje
konden krijgen.

4.9 Oud besturenborrel
Door de corona maatregelen kon er afgelopen jaar geen
oud-besturenborrel plaatsvinden. Daarom is het
gereserveerde budget van €200,- dit jaar extra vrijgevallen.

4.10 Tennisplaza
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedroeg €500,-.

4.11 Winst 2020-2021
Vorig jaar is er een winst gemaakt van €615,51. Dit bedrag
valt dit jaar vrij.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

5. Onvoorziene inkomsten
Er is voor €10 aan oude tennisballen verkocht aan de
schaatsvereniging Softijs en voor €50 euro hardcups
verhuurd aan Van Slag en de USAC. De totale onvoorziene
inkomsten zijn €60,-.

Opmerkingen:
Alexander Huijgen: Er werd €10,- begroot voor de onvoorziene
inkomsten. Waar is dat voor?
Justus Tonnaer: Ten tijde van het maken van de begroting waren die
oude tennisballen al verkocht aan de schaatsvereniging.

Uitgaven
1. Algemeen

1.1 Vaste verenigingskosten
1.1.1 Bestuurskosten
In de onderstaande tabel staan de verschillende begrote en
gerealiseerde kostenposten van het bestuur aangegeven.



1.1.2 KNLTB
De kosten van de KNLTB-kosten bedragen €10.892,24. Dit
bedrag is hoger dan begroot, omdat er meer leden zijn
ingeschreven bij de KNLTB en de kosten per lid verhoogd
zijn.

1.1.3 Rabobank
De totale kosten van de Rabobank bedragen €777,60.

1.1.4 Verzekeringen
De kosten voor de inboedelverzekering van TC de Uithof
bedragen €140,98.

1.1.5 Administratiekosten
De specificatie van de administratiekosten is als volgt:
AllUnited: €1.539,26
Sponsit: €159,72
Licentie Toernooi.nl: €78,-
Website: €152,93
My Album: €59,99
E-herkenning 2+ €25,41
Totaal: €2015,31

1.1.6 ALV’s
De H-ALV heeft online plaatsgevonden. Een deel van dit geld
is gebruikt om de Wissel-ALV te promoten. De totale kosten
van de ALV’s bedragen €998,04.

1.1.7 Lidmaatschappen
Er is €52,50 betaald voor lidmaatschap van TC de Uithof aan
het Universiteitsfonds en Vidius. De Sportraad heeft geen
contributie gevraagd. De totale kosten van de
lidmaatschappen van TC de Uithof zijn €52,50.

1.1.8 Reclameborden
De factuur voor de reclameborden van Olympos is nog niet
gekomen. Dit valt daarom in het volgende boekjaar.



1.2 Cursussen
Er zijn dit jaar drie VCL-cursussen en één VTL-cursus
afgenomen. De kosten hiervoor bedroegen €100,-. Er is
€206,25 uitgegeven aan het gedeeltelijk vergoeden van twee
sociale hygiëne-diploma’s, die nodig zijn bij bepaalde
TC-activiteiten. De totale verwachte kosten bedragen
€306,25.

1.3 Promotie vereniging
1.3.1 Artikelen
Er is €134,30 uitgegeven aan de jaarkalenders en stickers.

1.3.2 Constitutieborrel
Er is nog niets uitgegeven aan de constitutieborrel omdat de
factuur nog niet gestuurd is. Het is onzeker of deze factuur
nog gaat komen.

1.3.3 Vervanging Ulli
Er is €277,44 uitgegeven voor de vervanging van Ulli de
Uithofmascotte.

1.4 Tennisplaza
1.4.1 Inrichting Plaza
Er is €314,08 uitgegeven aan het opknappen van het
tennisplaza. Dit is onder meer besteed aan de aanschaf van
nieuwe producten en het wegbrengen van grofvuil op het
plaza.

1.4.2 Stroomverbruik blokhut
De factuur voor de stroomkosten van de blokhut van
Olympos is nog niet gekomen. Dit valt daarom in het
volgende boekjaar.

1.4.3 Ophalen ballencontainer
De ballencontainer van Renewaball is twee keer gratis
geleegd. We verwachten niet dat de
container nog (betaald) opgehaald zal worden dit jaar.

1.5 Bedankjes
1.5.1 Actieveledendiner
Er is €1680 uitgegeven aan het actieveledendiner. Dit is
meer dan begroot, zodat dat actieve leden extra beloond
kunnen worden voor hun inspanningen tijdens dit hersteljaar
na corona. Er is ruimte voor in het budget, aangezien het
corona commissiepotje niet is aangesproken en er niet
betaald is voor het ophalen van de ballencontainer.

1.5.2 Traktaties commissies
Er is €256,36 uitgegeven aan het trakteren van de
commissies.

1.5.3 Oud-besturenborrel
Er is geen oud-besturenborrel geweest in dit boekjaar, omdat
het niet mogelijk was door COVID-19 en de drukke
activiteitenkalender. Deze heeft plaatsgevonden in de zomer
na de Wissel-ALV, waarvoor een bedrag van €400,- is



doorgereserveerd. Dit is iets meer dan begroot omdat het
vorige bestuur ook al €200 had doorgereserveerd naar dit
jaar, maar dit niet is uitgegeven dit boekjaar.

1.5.4 Aanbieden fusten
Er zijn in dit boekjaar geen kosten gemaakt voor het
aanbieden van fusten. Er is een bedrag van €500 euro
doorgereserveerd en bij het TC Festival is dit geld
uitgegeven voor gratis muntjes.

1.6 Afschrijvingen
Er is nog geen geld afgeschreven voor niet-vlottende activa
in bezit van TC de Uithof. Het is niet gelukt om binnen het
budget een nieuwe draaitafel te kopen, omdat er een tekort
is aan draaitafels en ze daardoor moeilijk (voor een redelijke
prijs) te krijgen zijn. Bovendien heeft het bestuur een gratis
vergadertafel gekregen voor in de bestuurskamer, dus daar
zijn ook geen kosten voor gemaakt.

1.7 Club van 50
1.7.1 Bedankjes
Er is €116,16 uitgegeven aan naamplaatjes voor de Club van
50.

1.7.2 Bestemmingen
Er is €60,48 uitgegeven aan twee TC-vlaggen van de
donaties van de Club van 50. Het plan was om ook de rest
van het geld uit te geven aan de vlaggenmast en
toebehoren, maar dit mocht van Olympos pas na de
renovatie. Daarom is dit geld nog niet uitgegeven en wordt
het resterende bedrag van €673,36 doorgereserveerd naar
volgend boekjaar.

1.8 Commissies
1.8.1 AcCie
Omdat een rekening van 800 euro van een locatie niet is
gestuurd naar TC de Uithof, heeft de Accie een winst van
€656,32. We gaan er niet meer vanuit dat deze rekening nog
gestuurd wordt, maar houden de locatie voor de zekerheid
als crediteur op de balans staan. De winst voor de Accie blijft
dus staan dit boekjaar.

1.8.2 AlmanakCie
Er is €129,50 uitgegeven voor een InDesign-licentie voor de
huidige AlmanakCie. Daarbij wordt er nog gewerkt aan een
bescheiden versie van de vorige Almanak die waarschijnlijk
gratis zal zijn. De kosten daarvan zullen echter pas volgend
jaar gemaakt worden, dus het resterende bedrag van
€1.120,25 zal doorgereserveerd worden. De totale kosten
voor de commissie blijven dan ook €129,50.

1.8.3 CKC
De CKC heeft dit jaar per ongeluk een winst gemaakt van
€231,44.

1.8.4 ClubCie



Er is in totaal €248,50 uitgegeven aan ballen en andere
attributen voor clubavonden.

1.8.5 DJ-Cie
Er is tot nu toe €132,- uitgegeven voor het Soundcloud
premium account van de DJ-Cie.

1.8.6 CER
De CER heeft €521,26 uitgegeven aan kerstpakketten, de
netwerkborrel en andere activiteiten.

1.8.7 GalaCie
Het gala van TC in december is een wijnproeverij geworden
waar slechts een klein deel van het budget aan is
uitgegeven. Het Lentegala is kostte meer dan verwacht,
mede door gestegen prijzen en het feit dat minder er TC’ers
dan verwacht aanwezig waren. De totale kosten zullen
uitkomen op €1.801,31.

1.8.8 DeuCie
De DeuCie legt €129,91 per maand in voor het drukken en
versturen van de Deucy’s. Deze prijs is per 2021 verhoogd
naar €133,43. Totaal is er €1580,04 uitgegeven.

1.8.9 IWC
Het Introductieweekend heeft TC de Uithof €1459,15 gekost.
Daarmee is de IWC binnen het budget van €1.650,-
gebleven.

1.8.10 IntegraCie
De IntegraCie heeft €99,95 uitgegeven tijdens de
introperiode.

1.8.11 FestCieval
Het FestCieval heeft uiteindelijk €1624,99 gekost, waarmee
het €374,99 over het vorig jaar gereserveerde budget van
€1250,- is gegaan. Dit komt voornamelijk doordat er
gerekend was op meer deelnemers.

1.8.12 LiftCie
Het volleybaltoernooi dat de LiftCie zou organiseren is
helaas niet doorgegaan. Er is daarom dit jaar niets
uitgegeven.

1.8.13 MVV
De MVV heeft tot nu toe 2329,71 winst gemaakt voor het
goede doel. Vanuit TC is er een bijdrage van €200,-. Daarom
is de afrekening op €200,-. zal bij een winst door de MVV ten
goede komen aan het gekozen goede doel.

1.8.14 OTC
De OTC heeft tot nu toe €2480,34 uitgegeven. Dit is lager
dan begroot, omdat de factuur voor de baanhuur lager dan
verwacht uitviel. De OTC heeft van het budget nog wel nog
buzzers gekocht, zodat tegenstanders tijdens toernooien
sneller gevonden kunnen worden als zij moeten spelen.



1.8.15 OranjeCie
De OranjeCie heeft €313,84 uitgegeven. De meeste
activiteiten hebben quitte gedraaid, maar bij de Davis Cup en
Roland Garros is verlies gedraaid omdat er minder
deelnemers waren dan verwacht. Daarom is er meer
uitgegeven dan begroot.

1.8.16 PromoCie
De PromoCie heeft geen budget, er is niks uitgegeven.

1.8.17 Technische Commissie
De TeCo heeft €258,01 uitgegeven aan Google Forms
premium, Amazon serverruimte voor de telgrambot en de
Smashing Saturday BBQ.

1.8.18 ToCo
De ToCo heeft twee toernooien georganiseerd en totaal
€133,80 uitgegeven. Het familietoernooi kon helaas niet
doorgaan.

1.8.19 UIT-Cie
De UIT-Cie heeft €672,14 uitgegeven aan de UIT 2021.

1.8.20 WintersportCie
De WintersportCie heeft in totaal €207,82 uitgegeven aan
promotie en activiteiten.

1.8.21 EXTC
De EXTC 2021 heeft €999,45 uitgegeven.

1.9 Wijziging statuten
Er is nog niets uitgegeven aan de wijziging van de statuten
vanwege vertraging door de KNLTB. Het budget van 400
euro hiervoor is doorgereserveerd naar volgend jaar.

Opmerkingen:
Merel van den Bos: Het Gala?
Justus Tonnaer: Die is duurder geworden ja, voornamelijk vanwege
de locatiekosten. Er was uiteindelijk te weinig voor begroot. Nu viel
het mee dat maar één van de twee gala’s doorging. Als het goed is
gaat Niels dit jaar meer begroten voor de GalaCie.

2. Tennis
2.1 Conditietraining
Er is €943,80 uitgegeven aan de trainer van conditietraining.
Een deel van de kosten is gefinancierd door een subsidie
van de gemeente Utrecht. De deelnameprijs kon daarom
omlaag, maar desondanks waren toch niet alle plekken vol.

2.2 Najaarstraining
Er is €21.140,59 uitgegeven aan de najaarstraining. Dit is
minder dan normaal, omdat veel leden zich per ongeluk
rechtstreeks bij Olympos hebben ingeschreven. De uitgaven
voor de najaarstraining zijn nagenoeg gelijk aan de
inkomsten.



2.3 Voorjaarstraining
De kosten voor de voorjaarstraining waren €21.166,80.

2.4 Selectie
Er is €3648,- betaald aan Van Bunderen Sportservice voor
de najaarstraining van de selectie. Dit is minder dan begroot
omdat de begroting gebaseerd was op een foutieve en
hogere prijs. Door het rommelige verloop van de
najaarstraining, onder meer door de corona maatregelen, is
aan iedere selectiespeler de helft van de prestatiebonus
uitgekeerd, totaal €270,-. Er is ook €3648,- betaald voor de
voorjaarstraining, en een de helft van de spelers een
volledige prestatiebonus uitgekeerd (€270). Er is daarnaast
€24,51 extra uitgegeven aan selectieshirts. De totale kosten
van de selectie bedragen €7860,51. De totale bijdrage van
TC aan de selectie bedraagt €480,52.

2.5 Subselectie
Er is een bedrag van €4554,- betaald aan Olympos voor de
najaarstraining van de subselectie. Dit is iets meer dan
begroot omdat de precieze tarieven nog niet bekend waren.
Door het rommelige verloop van de najaarstraining, onder
meer door de coronamaatregelen, zal aan iedere
selectiespeler de helft van de prestatiebonus worden
uitgekeerd, totaal €270,-. Er is een bedrag van €4396,-
betaald aan Oympos voor de voorjaarstraining van de
subselectie. Dit is iets minder dan in het najaar omdat er
minder lessen werden afgenomen. Er is voor €120
uitgekeerd aan prestatiebonus voor de voorjaarscyclus. De
totale kosten van de subselectie bedragen €9.340,-. De
totale bijdrage van TC aan de subselectie bedraagt €642,50.

2.6 Najaarscompetitie
Er is €2694,52 uitgegeven aan de najaarscompetitie. Dit is
€63,16 minder dan begroot.

2.7 Voorjaarscompetitie
Er is €3109,39 uitgegeven aan de voorjaarscompetitie. Dit is
€279,95 meer dan begroot. Dat komt onder meer door
gestegen prijzen van tennisballen.

2.8 Wintertoernooi
De kosten van het wintertoernooi bedroegen €554,09.

2.9 Taakuren
De factuur voor de taakuren van Van Bunderen Sportservice
was €1.050,-.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

3. Overige uitgaven
3.1 Ulli’s gouden vleugels
Er is tot voor €200 euro succesvol aangevraagd van Ulli’s
gouden vleugels door de FestCieval.



3.2 Corona commissie potje
Er is niets uitgegeven van het corona commissie potje van
€200,-.

3.3 Initiatievenpotje Café Rex
Er is nog niets uitgegeven van het initiatievenpotje van Café
Rex.

3.4 Roze commissie
Er is nog niets uitgegeven aan de roze commissie.

3.5 Ullicup
Aan de drie winnende commissies van de Ullicup is 80 euro
uitgegeven. De prijshoogte lager dan begroot, en bij de
biercompetitie juist andersom, omdat de biercompetitie
populairder was dan de Ullicups.

3.6 Biercompetitie
De winnaar van de biercompetitie is bekend. Zij konden met
de commissie bootje gaan varen voor €166,96.

3.7 Gouden demper
Er is niets uitgegeven van de Gouden Demper omdat er nog
geen succesvolle aanvragen zijn gedaan.

Opmerkingen:
Merel van den Bos: Is er geen aanvraag gedaan naar de Gouden
demper of is het afgekeurd?
Justus Tonnaer: De Gouden demper is één keer aangevraagd, één
keer afgekeurd.

4. Reserveringen
4.1 Lustrum
Er wordt €750,- gereserveerd voor het lustrum van 2024 -
2025.

4.2 IWC 2022
Er wordt €1.650,- gereserveerd voor het introweekend 2022.

4.3 UIT 2022
Er wordt €1.050,- gereserveerd voor de UIT 2022.

4.4 Liftweekend 2022
Er wordt €100,- gereserveerd voor het liftweekend.

4.5 Almanak ‘21-’22 en ‘20-’21
Voor de almanak van 2021-2022 wordt een bedrag van
€1.250,00 gereserveerd. Er wordt nog steeds gewerkt aan
een beperkte almanak van vorig verenigingsjaar. Omdat dit
in het huidige boekjaar ook niet afkomt, is het restant van
deze inkomsten ook doorgereserveerd, waardoor het totale
gereserveerde bedrag van deze twee almanakken neerkomt
op €2.370,50.



4.6 Spaarplan 2028
Normaliter wordt er €1.500,- gereserveerd voor het
spaarplan Olympos 2.0. Zo als het er nu naar uitziet wordt er
€28,89 winst gemaakt. Volgens het huishoudelijke
regelement gaat de eerste 1000 euro winst naar het
spaarplan. De reservering komt dan ook neer op €1.528,89.

4.7 EXTC 2022
Er wordt €1.050,- gereserveerd voor de EXTC.

4.8 TC FestCieval 2022
Er wordt €1.250,- gereserveerd voor het TC Festival van
2022.

4.9 Opknappen bestuurskamer
Er wordt €150,- gereserveerd voor het opknappen van de
bestuurskamer, omdat het bestuur “Return to Reality” daar
niet aan toegekomen is, en onzeker was hoelang de Pnyx
nog zou bestaan.

4.10 Wijziging statuten
Door vertraging bij de KNLB heeft er geen georganiseerde
statutenwijziging kunnen plaatsvinden via de KNLTB.
Daarom zullen de begrote kosten voor de statutenwijziging
pas in het volgende boekjaar vallen. Het budget van €400
gereserveerd.

4.11 Oud besturenborrel
Door de coronamaatregelen en volle agenda kon er
afgelopen boekjaar geen oud-besturenborrel plaatsvinden.
Daarom wordt het budget van €200,- dit jaar en de
gereserveerde €200 van het vorige bestuur tezamen
gereserveerd, aangezien de borrel plaats zal vinden in juli,
totaal €400.

4.12 Aanbieden fusten TC Festival
Er was dit jaar geen mogelijkheid om de begrootte gratis
fusten uit te geven. We reserveren deze dus door naar het
TC Festival. Dit evenement valt net buiten ons boekjaar. Het
gaat om een bedrag van €500,-.

4.13 Bestemming Club van 50
Er is maar een deel van het geld van de Club van 50
uitgegeven. Naast de twee vlaggen, was
het plan om ook de rest van het geld uit te geven aan een
vlaggenmast en toebehoren, maar dit
mocht van Olympos pas na de renovatie. Daarom is dit geld
nog niet uitgegeven en wordt het
resterende bedrag van €673,36 doorgereserveerd naar
volgend boekjaar.



Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

5. Onvoorzien
De specificatie van de onvoorziene kosten is als volgt:

De naheffing van Olympos was vorige ALV nog niet bekend.
Elk jaar hebben we een urennorm bij Olympos waarbij we de
tennisbanen kunnen gebruiken voor interne activiteiten, zoals
de competitie en clubavonden. Als je boven de urennorm
komt, betaal je ongeveer €15,- per uur per baan. Afgelopen
juni bleek dat we flink boven de urennorm zaten. Er is
onvoldoende zicht gehouden op hoeveel uur we precies
zaten, waardoor we er per ongeluk overheen zijn gegaan.
We hebben het bestuur “Kiss my Ace” bestuur meegegeven
om goed te letten op dat aantal uren. Ook heeft het bestuur
een gesprek gehad met Olympos, waarbij onder andere is
afgesproken dat Olympos een waarschuwing zal geven als
wij er overheen dreigen te gaan.

Opmerkingen:
Lianne Beek: Er is iemand uit Olympos die daarover gaat, namelijk
Olaf. Hij gaf aan dat het vanuit ons makkelijker is om een extra baan
erbij te doen (dit kan nog tot drie dagen van tevoren) dan om een
baan af te zeggen (wat twee weken van tevoren moet gebeuren). Wij
hebben dus besloten om voor interne activiteiten (zoals het
Uilskuikentoernooi) van tevoren aan te geven hoeveel banen we
minimaal nodig zullen hebben, en als blijkt dat er toch nog meer
inschrijvingen zijn, kunnen wij nog extra banen bijboeken.
Titus Bouman: Waarom het extra bijboeken makkelijker dan het
annuleren? Dat slaat toch helemaal nergens op?
Marijn: Ze hebben een heel ouderwets systeem. Hierdoor zijn
annuleringen veel lastiger om door te voeren.

6. Resultaat
Uiteindelijk is er een winst gemaakt van €93,89. Na de
reservering voor het spaarplan van €1.528,89 is het resultaat
€0,-.



Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

b. Begroting 2022-2023
Niels Pagani presenteert de begroting van 2022-2023.
Inkomsten

1. Algemeen
1.1 Lidmaatschappen
Afgelopen verenigingsjaar is de contributie verhoogd met
€10,- en is vastgesteld op €55,- ten tijde van de Wissel-ALV
op 28 juni 2022. Dit jaar telt TC de Uithof 576 leden, waarvan
10 borrelleden. Van deze 569 leden betalen de 9 ereleden
en de 6 bestuursleden geen contributie. Zo komt het aantal
leden bij wie contributie geïnd wordt uit op 554 . Dit komt uit
op 561 x 55 = €30.855,-.

1.2 Subsidies
De subsidies die wij vanuit stichting Mesa Cosa ontvangen
zijn twee delig: de competitiesubsidie en de cashsubsidie.
Voor de competitiesubsidie hebben wij recht op de kosten die
wij maken voor het inschrijven van de leden bij de bond, tot
een maximum van €8 per lid. Aangezien wij meer dan €8,-
per
lid betalen aan de KNLTB, krijgen wij hier het maximum. Elke
vereniging met meer dan 250 leden krijgt €750,- aan
cashsubsidie + €2,- per lid. Echter ontvangen wij alleen
subsidie voor de leden die een Olympas hebben gekoppeld
aan TC de Uithof vóór 1 november. Wij verwachten dat 40
leden te laat zullen zijn met koppelen en dat ongeveer 10
leden een verenigingskaart aanschaffen. Verder ontvangen
wij ook geen subsidie voor de 10 borrelleden en 9 ereleden.
Zodoende verwachten wij de volgende bedragen:
Competitiesubsidie: 8 x 517 = €4.136,-
Cashsubsidie variabel: 2 x 517 = €1.034,-
Cashsubsidie: = €750,-
Totaal: = €5.920,-
Naast de subsidie die de van Mesa Cosa krijgen we ook nog
subsidie vanuit de Sportraad. Deze bestaat dit jaar uit de
flexibele subsidie ter waarde van €100,-. Dit leidt tot een
totale subsidie van €5.920,- + €100,- = €6020,-.

1.3 Sponsoring
TC de Uithof heeft een aantal lopende sponsorcontracten
waarvan zij bijdragen ontvangt. In onderstaande tabel staan
de vaste provisies die TC ontvangt van haar sponsoren:



Van Café Rex krijgen we normaal gesproken €1200,- per jaar
sponsorbijdrage. Aangezien we nog een half jaar contract
met hen hebben, is deze aangepast naar €600,- voor het
komend jaar. Hetzelfde geldt voor het initiatievenpotje.
In onderstaande tabel staat een inschatting van de
verwachte variabele provisies die TC ontvangt van haar
sponsoren:

Opgeteld is dit een totaal van €6.685,-. Onze verwachting is
dat we door het aantrekken van nieuwe sponsoren op een
totaal zullen uitkomen van €7.500,-.

1.4 Club van 50
Op dit moment bestaat de club van 50 uit 16 leden. Het
wordt verwacht dat enkele families, competitieteams en
commissies zich ook zullen aansluiten. Ook zullen we een
aantal leden kwijt raken. Door de invoer van de afkoopoptie
is het lastiger om in te schatten hoeveel de club van 50 op
zal brengen. We schatten de inkomsten in op €800,-.

1.5 Winst uit muntverkoop
Afgelopen jaar is er €899,25 winst gemaakt op
muntenverkoop. Het grootste aantal munten wordt verkocht
op het introductiekamp en kunnen in theorie ook weer
gebruikt worden bij latere evenementen. Het is nog niet
duidelijk of dit jaar meer evenementen worden georganiseerd
waar munten gekocht kunnen en bij welke de drankverkoop
via de externe locatie zelf plaatsvindt. Wij schatten de winst
bij de volgende evenementen als volgt in:

Opmerkingen:



Merel van den Bos: Is er een reden dat er €200,- minder begroot
wordt voor de Club van 50?
Niels Pagani: We hebben minder leden bij de Club van 50.

2. Tennis
2.1 Conditietraining
In 2022 was de prijs voor conditietraining €15 voor een
cyclus van 6 trainingen. Er waren 21 mensen die hieraan
meededen. Dit komt neer op inkomstentotaal van €315.
Komend jaar zal er weer twee keer in de week een uur
conditietraining gegeven gaan worden. Door deze
conditietraining meer te gaan promoten, wordt hier hopelijk
een totaal van 32 deelnemers
behaald (2x een uur met 16 deelnemers). Als €25 per
persoon voor 6 trainingen wordt aangehouden, zullen de
inkomsten €800,- zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar de
mogelijkheid om in de winter binnen conditietraining aan te
bieden. Naar verwachting is deze wat minder populair dan de
training in het voorjaar en zullen hier ongeveer 16
deelnemers aan meedoen. Als deze ook in een cyclus van
zes weken wordt gehouden, zal dit resulteren in €400,- aan
inkomsten. Totale inkomsten zullen dan zijn: €800,- + €400,-
= €1200,-

2.2 Najaarstraining
In het najaar zullen ongeveer 357 mensen trainen via TC de
Uithof. Hiervoor krijgen we €35.666,1. Daarnaast begroten
we €227,5 aan inkomsten voor invallen.

Samen komt dit neer op €35,666.1 + €227,5 = €35.893,6.

2.3 Voorjaarstraining
Voor de voorjaarstraining begroten we 90% van de
deelnemers van de najaarstraining. De prijzen blijven gelijk
aan de prijzen van het najaar. Dit maakt 0,9 x (35,666.1) +
227,5 = €32,239.24

2.4 Selectie
In het najaar zal de selectie bestaan uit 17 spelers waarvan 1
speler halverwege stopt, dat is minder spelers dan afgelopen
jaar. De totale uitgaven aan Van Bunderen Sportservice
komen neer op €4080,- per seizoen, deze prijs is hoger dan
afgelopen jaar vanwege inflatie. Om deze kosten te verdelen
over alle selectiespelers wordt dit bedrag gedeeld door 17.
Dit komt neer op ongeveer €230 aan inkomsten per
selectiespeler voor de gehele cyclus. FysioDomstad
vergoedt de shirts en de bedrukking daarvan voor de
selectie. Dit jaar wordt verwacht
dat daar twee nieuwe shirts bij komen. Dit leidt tot een
totaalbedrag van €7.430,6.



2.5 Subselectie
Voor de subselectie werd er afgelopen jaar per seizoen
€4554,- aan Olympos betaald dit blijft aankomend seizoen
gelijk. In het komende jaar zal de subselectie tweemaal per
week 1,5 uur trainen. Voor de trainingen in zowel het najaar
als het voorjaar wordt per cyclus (afgerond naar beneden)
€250 betaald. Zo komen we uit op de volgende bedragen:

2.6 Najaarscompetitie

2.7 Voorjaarscompetitie
Voor de voorjaarscompetitie 2022 zijn de prijzen hetzelfde
als voor de najaarscompetitie. Voor de voorjaarscompetitie
staat het aantal spelers nog niet vast. Naar verwachting
zullen 6 teams van 6 spelers op vrijdag deelnemen aan de
voorjaarscompetitie. Op zaterdag spelen waarschijnlijk 6
heren/dames teams van 6 spelers en 10 mix teams van 6
spelers. Op zondag verwachten we 5 teams van 6 spelers en
5 teams van 8 spelers. De schatting van het aantal spelers is
als volgt:

Daarnaast zullen de competitie prijzen lichtelijk stijgen omdat
het voorjaarsseizoen langer is dan het najaarsseizoen.

Dit komt neer op totale inkomsten van €5.200,-.



2.8 Wintertoernooi
Afgelopen jaar is €554,09 voor het wintertoernooi
uitgegeven. Deze kosten worden volledig gedekt door de
deelnemers. Wij verwachten daarom €550,- aan inkomsten.

2.9 Zomertraining
De zomertrainingen lopen via Olympos. We mogen echter
wel de invallers factureren die lid bij ons zijn en niet zelf
ingeschreven waren voor de zomertraining. Per invalbeurt
betaalt iemand €6,50. Aangezien de zomertrainingen dit jaar
maar uit 3 weken bestaat, worden er niet veel invalbeurten
verwacht. De verwachting is dat er in totaal 5 keer wordt
ingevallen. Dit komt neer op een inkomstentotaal van €32,50.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

3. Overige inkomsten
3.1 Boetes
Als interne Studentensportvereniging (SSV) bij Olympos is
het verplicht dat alle leden van TC de Uithof een OlymPas
hebben. Op basis van het aantal leden dat een OlymPas
heeft, wordt ook onze subsidie berekend. Daarom legt het
bestuur aan leden die geen OlymPas hebben aangeschaft
en gekoppeld hebben aan hun lidmaatschap bij TC de Uithof
voor 1 november een boete op van €50. Vorig jaar zijn er 49
boetes uitgedeeld. We verwachten dat op 1 november 40
leden nog geen aan TC de Uithof gekoppelde OlymPas
zullen hebben. We begroten €1.500 aan inkomsten.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

4. Reserveringen
4.1 IWC 2022
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedraagt €1.650,-.

4.2 UIT 2022
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedraagt €1.130,-.

4.3 Liftweekend 2022
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedraagt €100,-.

4.4 Almanak 2022-2023
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu
vrijgevallen, dit bedraagt €2370.50,-.

4.5 EXTC 2022
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd, is nu
vrijgevallen. Dit bedraagt €1.050,-.

4.6 FestCieval 2022



Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu
vrijgevallen, dit bedraagt €1.250,-.

4.7 Opknappen bestuurskamer
Afgelopen jaar was €150,- vrijgevallen om de bestuurskamer
op te knappen. Dit geld is niet uitgegeven en valt nu door
naar ons jaar.

4.8 Wijzigen statuten
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu
vrijgevallen, dit bedroeg €400,-.

4.9 Oud besturenborrel 2021/2022
In het jaar 2020-2021 kon door coronamaatregelen geen
oud-besturenborrel plaatsvinden. Daarom was €200,- naar
2021-2022 geschoven voor dit doel. Uiteindelijk is het oud
besturen borrel in het boekjaar van 2022-2023 gevallen.
Hierdoor valt €400,- vrij.
4.10 Aanbieden fusten FestCieval 2022
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu
vrijgevallen, dit bedraagt €500,-.

4.11 Winst 2021-2022
Vorig jaar is er een winst gemaakt.

4.12 Club van 50
De overgebleven inkomsten van de Club van 50 wordt ieder
jaar uitgegeven aan een speciale bestemming. Afgelopen
bestuur wou een vlaggenmast kopen. De mast was nog niet
besteld vanwege beperkingen met de tennisbaan
verbouwing. Daarom is er €673,36 vrijgevallen naar ons jaar.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

5. Onvoorziene inkomsten
Dit wordt niet begroot, want deze inkomsten zijn onvoorzien.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

Uitgaven
1. Algemeen

1.1 Vaste verenigingskosten
1.1.1 Bestuurskosten
In de onderstaande tabel staan de verschillende begrote
kostenposten van het bestuur aangegeven. Naar
verwachting zal het totale budget €3.245,42 bedragen.



Een paar posten, zoals constitutie cadeaus, reisvergoeding,
kerstkaarten en bestuur vergoeding zijn verhoogd met 10%
vanwege inflatie. De vergoeding voor reiskosten wordt
gebruikt om fysiek contact te houden met onze zuster
studenten tennis verenigingen door bijvoorbeeld CoBo’s bij
te wonen. Telefoonkosten worden gebruikt om een
abonnement met meer bel uren te betalen of een tweede
simkaart aan te schaffen.

1.1.2 KNLTB
Ook dit jaar worden de inschrijfkosten bij de KNLTB weer iets
verhoogd, waardoor het uitkomt op €18,52 per geregistreerd
lid. Er worden 576 – 9 = 567 van onze leden geregistreerd bij
de KNLTB. Dit maakt 18,52 x 567 = €10.500,84 Daarnaast
wordt er ook een vereniging bijdrage van €206,20 in rekening
gebracht. Dit leidt tot een totaal van €10.707,04-.

1.1.3 Rabobank
We verwachten €900 aan transactiekosten te betalen aan de
Rabobank.

1.1.4 Verzekeringen
Vorig jaar bedroeg de premie van de inboedelverzekering
€140.98. Afgelopen jaar is de prijs gestegen met €2,74. We
verwachten dat de prijs soortgelijk zal stijgen en zullen
uitgaan van een premie van €144,-.

1.1.5 Administratiekosten
Voor AllUnited betalen we vaste jaarlijkse kosten van
€531,36 en betalen we variabele kwartaallijkse kosten van
€0,23 per interne en externe relatie in het systeem. Er zullen
576 interne en 200 externe relaties in AllUnited staan.
Daarnaast betalen we maandelijks €21,72 voor de ClubApp.
De kosten voor
administratie zijn verder als volgt:
AllUnited vaste kosten: €531,36
AllUnited variabele kosten: €713,92
ClubApp: €260,64
Sponsit: €159,72
My Album: €59,99



Toernooi.nl licentie: €78,00
TC de Uithof website domein: €152,93
Totaal: €1956,56

1.1.6 ALV’s

1.1.7 Lidmaatschappen
Onze lidmaatschappen bij de Sportraad, Vidius en het
Universiteitsfonds kosten samen €112,50. In onderstaande
tabel staat het bedrag per vereniging aangegeven:

1.1.8 Reclameborden
Voor onze reclameborden en winddoeken dragen wij jaarlijks
een bepaald bedrag af aan Olympos.
Winddoeken: = €150,-
Reclameborden: = €30,-
Totaal: = €180,-

1.2 Cursussen
Enkele leden zullen dit jaar een VCL cursus gaan volgen om
de competitie soepel te laten verlopen De kosten hiervoor
zijn €25,- per persoon. Daarnaast zullen Ruben Hoekstra en
iemand uit de OTC een VTL cursus volgen om het Open
Toernooi goed te laten verlopen. De kosten hiervoor zijn ook
€25,- per persoon. Daarom zal €175,- begroot worden voor
cursussen.

1.3 Promotie vereniging
1.3.1 Artikelen
Totaal bedraagt het budget voor promotieartikelen €460,-.
Hieronder een overzicht van waar het budget voor
promotieartikelen voor bedoeld is. Wij hebben aan het begin
van het jaar met spoed stickers gekocht voor €129,95-. De
verwachting is dat we dit nog een keer zullen moeten doen in
het jaar.

1.3.2 Constitutieborrel



Uit de voorgaande jaren blijkt dat €650,- een passend budget
is voor de constitutieborrel. Vanwege inflatie zullen wij dit
verhogen met 10%. 650 x 1.1 = €715,-.

1.3.3 Vervanging Ulli
Afgelopen jaar is een nieuw Ulli pak gekocht. We verwachten
dat dit pak nog een aantal jaar meegaat. Dit jaar wordt dus
niks begroot ter vervanging van Ulli.

1.4 Tennisplaza
1.4.1 Opknappen Plaza
Door de sportraad is €100,- toegekend voor eventuele
nieuwe zitzakken. Vanuit TC de Uithof leggen wij hier €100,-
bij. Daarnaast willen we, zoals elk jaar, de plaza verder
uitwerken door de tennismuur te verven, tafels te lakken en
nieuwe verbeterpunten te bedenken voor het plaza. Daarom
hebben we nog €200,- begroot. Samen is dat 100 + 200 =
€300,-.

1.4.2 Stroomkosten blokhut
Wij moeten betalen voor de stroomkosten van de blokhut.
We verwachten een rekening van €60,-.

1.4.3 Ophalen ballencontainer
We verwachten dat de ballen container dit jaar 2 keer
opgehaald zal worden. Eén ophaalbeurt kost €79,50, wat
neer komt op 2 x 79,50 = €159,-

1.5 Bedankjes
1.5.1 Actieveledendiner
De vereniging is hard bezig met actieve leden te bedanken
voor hun inzet. Daarom is begroting verhoogd en komt neer
op €1.375,- voor het actieveledendiner.

1.5.2 Traktaties commissies
Aan het einde van het jaar worden vanuit het bestuur
traktaties gegeven voor de commissies en voor de raad van
advies, sponsorraad, kascommissie, tennisraad en
selectieleiding. Hiervoor wordt €500,-. begroot.

1.5.3 Oud-besturenborrel
Er is €400,- vrijgevallen van twee afgelopen besturen borrels.
De oud-besturenborrel van afgelopen jaar is uiteindelijk in
ons jaar georganiseerd waarvoor €304,66,- is uitgegeven.
Daarnaast willen wij nog een eigen oud besturen borrel
organiseren. Dit jaar wordt €600,- begroot.

1.5.4 Aanbieden fusten
€500,- voor het aanbieden van fusten blijft gelijk.

1.6 Afschrijvingen
Afgelopen jaar is het plan gemaakt om te investeren in een
nieuwe DJ-tafel. De kosten waren geschat op €900,- over 3
jaar. Daarnaast willen we investeren in een nieuwe
kwaliteitswijze camera voor grote evenementen. We denken



dat met €500 een goede camera aangeschaft voor over 4
jaar.500/4 = €125. Daarom is €425,- begroot.

1.7 Club van 50
1.7.1 Bedankjes
Er ontvangt waarschijnlijk één lid een naamplaatje voor
onbepaalde tijd voor hun 5-jarig lidmaatschap van ongeveer
€20,- per stuk. Naar verwachting ontvangen vijf leden een
club van 50 gadget van circa €10,- voor hun 4-jarige
lidmaatschap. Daarnaast verwachten we dat vier leden
blijven voor het derde jaar en een bidon ontvangen van
€6,50. Eén lid krijgt een naamplaatje voor hun 2 jarige
lidmaatschap ter waarde van €20,-. Tot slot zal er één
speciaal cadeau pakket (t.w.v. €40) worden uitgegeven voor
iemand die de afkoopoptie kiest. Dit komt uit op een
totaalbedrag van €156,-.

1.7.2 Bestemmingen
Na betaling van de bedankjes blijft er van het budget 800 –
156 = €644,- over. Dit is gebaseerd op de inkomsten van 16
Club van 50 leden minus de bedankjes. Daarnaast moet voor
afgelopen jaar nog een vlaggenmast gekocht worden ter
waarde van €300.-. Dit komt neer op €944,-

1.8 Commissies
1.8.1 AcCie
Afgelopen jaren heeft de AcCie winst gemaakt waardoor het
budget verlaagd werd. Wij willen de borrels bij de stamkroeg
aantrekkelijker maken. Deze worden georganiseerd door de
AcCie. Daarom zullen we de begroting verhogen van €130,-
naar €200,-.

1.8.2 AlmanakCie
Afgelopen jaren heeft de AlmanakCie geen jaarboek kunnen
uitbrengen. Daarom denken wij dat we dit jaar extra groot
kunnen uitpakken. De reservering van vorig jaar komt vrij
voor de almanak ter waarde van €2.370,-. Het budget voor
de AlmanakCie is daarom ook €2.370,-.

1.8.3 CKC
De CKC krijgt dit jaar net als afgelopen jaar geen budget. De
clubkampioenschappen kunnen makkelijk quitte draaien
zonder bijdrage. De randactiviteiten en aankleding worden
dan gefinancierd uit de inschrijfgelden voor de
clubkampioenschappen.

1.8.4 ClubCie
Het budget van de ClubCie is afgelopen jaar verhoogd naar
€300,- om deze avonden aantrekkelijker te maken. Wij staan
hier achter en zullen het budget gelijk houden op €300,-.

1.8.5 DJ-Cie
De DJ-cie heeft sinds twee jaar geleden een soundcloud
premium account. Echter blijkt deze niet veel gebruikt. We
bekijken de opties om dit account op te heffen. Er wordt
daarom niks begroot.



1.8.6 CER
Wij willen dit jaar 6% van de sponsor inkomsten begroten
voor de CER. Het budget wordt gebruikt voor
sponsorpakketten, de netwerkborrel, en een sponsoren
lunch. We verwachten €7500,- inkomsten aan sponsoring.
Dit komt neer op een totaal budget van ongeveer €450,-.

1.8.7 GalaCie
De GalaCie organiseert elk jaar twee gala’s. Voor corona
was het GalaCie budget verlaagd omdat één gala werd
georganiseerd door het lustrum commissie. Afgelopen jaar
kon maar één volledig gala georganiseerd worden.
Desondanks was de prijs van deelname 50 euro. Wij zullen
het budget bijna verdubbelen van €1.100,- naar €2.000,-.

1.8.8 DeuCie
We hebben een lopend contract met BladNL. Hiervoor
betalen we maandelijks een vast bedrag van €133,43. Op
jaarbasis kost dit 133,43 x 12 = €1.601,16-.

1.8.9 IWC
Er is €1.650,- gereserveerd voor 2022-2023. Daarom
begroten wij €1.650,-.

1.8.10 IntegraCie
Het budget voor de IntegraCie wordt dit jaar €300,-.

1.8.11 FestCieval
€1250,- is vrijgevallen voor de FestCieval. De voorlopige
afrekening staat op €1406,66 en we verwachten geen
andere uitgaven of inkomsten.

1.8.12 LiftCie
Er is €100,- vrijgevallen voor de LiftCie. De voorlopige
afrekening staat op €151,63 en we verwachten geen andere
uitgaven of inkomsten.

1.8.13 MVV
Het budget voor de MVV is indirect een donatie aan het
goede doel. Aangezien de MVV afgelopen jaren heeft laten
blijken makkelijk veel op te kunnen halen kiezen wij ervoor
om het bedrag van €200 te laten staan. Indien de MVV winst
maakt zal het resterende bedrag als gift worden
overgemaakt aan
het gekozen goede doel van dit jaar.

1.8.14 OTC
Afgelopen jaar werd €3100,- begroot. Vanuit het bestuur
willen wij meer professionele tennissers aantrekken. Dit
willen wij doen door, onder andere, het prijzengeld te
verhogen van het open toernooi. Daarom wordt aankomend
jaar €3400,- begroot.

1.8.15 OranjeCie
Dit jaar wordt €110,- begroot voor de OranjeCie.



1.8.16 PromoCie
De PromoCie ontvangt dit jaar geen budget. De PromoCie
beschikt zelf over bewerkingssoftware die nodig is om
afbeeldingen en video’s te bewerken. Hierdoor is het niet
nodig om budget te begroten voor de PromoCie.

1.8.17 Technische Commissie
De TC bijdrage van de TeCo wordt dit jaar verhoogd naar
€275. Dit budget is grotendeels bedoeld om smashing
Saturday en smashing Sunday te organiseren. Daarnaast
wordt het account van Google forms premium en het
invalsysteem van Telegram ervan betaald.

1.8.18 ToCo
Het budget van de ToCo bedraagt dit jaar €220,-. Het is
makkelijk om de activiteiten die de ToCo organiseert
nagenoeg kostendekkend te houden.

1.8.19 UIT-Cie
Er is €1130,- vrijgevallen dit jaar voor de UIT. Daarom
bedraagt de begroting dit jaar €1130,-.

1.8.20 WintersportCie
Het budget voor de WintersportCie wordt €220,-.

1.8.21 EXTC
Er is €1050,- vrijgevallen voor de EXTC. De uiteindelijke
opkomst viel tegen waardoor de inkomsten minder waren
dan verwacht. Daarom begroten wij meer dan gereserveerd
€1350,-.
1.8.22 NSK-Cie
Voor afgelopen NSK georganiseerd door TC de Uithof, in
2017-2018, was €2500,- begroot. Achteraf is er toen €2230,9
winst gemaakt. Alsnog willen wij dit jaar groot uitpakken en
andere tennis studentenverenigingen laten zien wat TC de
Uithof te bieden heeft. Er is €3000,- begroot.

1.9 Wijziging statuten
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is op 1
juli 2021 in werking getreden. Hiervoor moeten
aanpassingen gemaakt worden in de statuten. Afgelopen
bestuur is hiermee begonnen en heeft €400,- gereserveerd
voor aankomend jaar. €400,- bleek afgelopen jaar te weinig
te zijn. Daarom is €635,- begroot.

Opmerkingen:
Merel van den Bos: Waarom waren de bestuursjasjes (bij de
bestuurskosten) duurder?
Niels Pagani: We hadden eerst relatief goedkope jasjes gevonden
voor de dames. Hetzelfde kleur jasje voor de mannen konden we
helaas niet vinden voor weinig geld, dus deze zijn duurder
uitgevallen.

Josine Muller: Waarom wordt er meer begroot voor de DeuCie?



Niels Pagani: De maandelijkse kosten bij BladNL zijn helaas
verhoogd.

Titus Bouman: Er wordt nu niks begroot voor de DJ-Cie, maar is het
niet een idee om er juist wel voor te begroten, zodat de DJ’s hopelijk
gemotiveerder raken om te gaan draaien?
Niels Pagani: Dit kan ook via het ‘traktatie commissies’ potje worden
gedaan.

Merel van den Bos: Waarom is de UIT-Cie verdubbeld?
Niels Pagani: Dat is gereserveerd van vorig jaar. We hadden dit jaar
ook een bus voor de parade en dat is relatief duur.

Arie Ligthart: Waarom wordt er voor de OranjeCie maar wederom
€110,- begroot terwijl ze vorig jaar drie keer zoveel hebben
uitgegeven?
Niels Pagani: Het is in principe de bedoeling dat ze quitte spelen. Die
€110,- is eigenlijk bedoeld om er iets kleins bij te organiseren.
Chris Vijgenboom: Is het wel realistisch om de OranjeCie quitte te
laten spelen als je ziet dat ze vorig jaar drie keer zoveel hebben
uitgegeven?
Justus Tonnaer: Vorig jaar zijn er minder inschrijvingen geweest en
daardoor is er verlies gedraaid. Dit zal dus niet zo snel nog eens
gebeuren.

Titus Bouman: Er wordt dit jaar in totaal voor de commissies
ongeveer 4000 euro meer begroot dan vorig jaar. Is het dan niet een
idee om die 200 euro van de MVV op te krikken, zodat er meer naar
een goed doel gaat?
Otto Leemhuis: Die 200 euro is nooit direct bedoeld geweest voor
een donatie. Het is bedoeld om de commissie een kickstart te geven.
Mocht er dan verlies gedraaid worden, beperk je hierdoor de schade.
Als er winst gemaakt wordt, kan die 200 euro altijd nog gedoneerd
worden.

2. Tennis
2.1 Conditietraining
De aanbieder van de conditietraining vraagt €80 per uur voor
16 personen. Deze zes weken zullen komend jaar weer
gegeven gaan worden. Door deze conditietraining meer te
gaan promoten, wordt hier hopelijk een totaal van 32
deelnemers behaald (twee keer een uur met 16 deelnemers).
Dit komt dan neer op een uitgave van €960,-. Daarnaast
wordt er gekeken naar de mogelijkheid om in de winter
binnen conditietraining aan te
bieden. Naar verwachting is deze wat minder populair dan de
training in het voorjaar en zullen hier ongeveer 16
deelnemers aan meedoen. Als deze ook in een cyclus van
zes weken wordt gehouden, zal dit resulteren in een uitgaven
van €480,-.
De totale kosten zullen dan zijn: €960,- + €480,- = €1440,-.

2.2 Najaarstraining
De uitgaven voor de najaarstrainingen zijn nagenoeg gelijk
aan de inkomsten. Alleen de invallers worden niet
meegenomen. Dit wordt dus €325,- lager begroot dan de



inkomsten. Dit komt neer op een bedrag van: €35,893.60 -
€227.5 = €35.568,60.

2.3 Voorjaarstraining
Voor de voorjaarstrainingen geldt hetzelfde als de
najaarstrainingen. Hetzelfde bedrag als bij de inkomsten
wordt begroot minus de invallers. Dit komt neer op een
bedrag van: €32.239,24 – 227.5 = €31.914,24.

2.4 Selectie
De prijzen voor selectie training worden duurder vanwege
inflatie. Per trainer betalen we aankomend seizoen €42.5 per
uur. Er worden 6 uren per week gespeeld voor 16 weken. Dit
komt neer op €4080 totaal kosten voor trainers.

De prestatiebonus blijft maximaal €30,- per speler. Naar
verwachting zal de helft van de 17 spelers de prestatiebonus
verdienen. Dit komt dan neer op €510,- aan kosten. Er zijn
twee nieuwe selectiespelers voor welke we nieuwe shirts met
bedrukking regelen via FysioDomstad. Een shirt met
bedrukking kost €25,30. Voor alle selectiespelers zal dit dus
€50,60 kosten.

2.5 Subselectie

Voor de subselectie werd er afgelopen jaar per seizoen
€4554,- aan Olympos betaald. Dit bedrag zal gelijk blijven.
De prestatiebonus blijft maximaal €30,- per speler. Naar
verwachting zal de helft van de 18 spelers de prestatiebonus
verdienen. Dit komt dan neer op €270,- kosten per seizoen.

2.6 Najaarscompetitie

2.7 Voorjaarscompetitie



2.8 Wintertoernooi
De kosten van het wintertoernooi wordt dit jaar op €550,-
begroot. De kosten gaan naar ballen, baanhuur en eten.

2.9 Taakuren
Contractueel betalen we 16 taakuren en betaalt olympos 20
taakuren voor activiteiten van de trainers. We begroten
maximaal 14 extra taakuren voor nevenactiviteiten van
trainers rond de vereniging zoals aanwezigheid bij de UIT,
trainingsdag, indelingen maken, etc. Dit leidt tot een
totaalbedrag van 30 x
35 = €1050,-.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

3. Overige uitgaven
3.1 Ulli’s gouden vleugels
Het budget voor Ulli’s gouden vleugels zal komend jaar €500
blijven.

3.2 Corona commissie potje
COVID-19 lijkt momenteel achter ons. Ook blijkt uit
afgelopen jaren dat een lockdown zowel inkomsten als
uitgaven beperkt. Daarom is dit jaar niks begroot.

3.3 Initiatievenpotje Café Rex
Een van onze beleidspunten is de zoektocht naar een
nieuwe stamkroeg. Echter, we hebben nog een half jaar een
contract met Café Rex. Daarom wordt €50,- begroot.

3.4 Roze commissie
Elke deelnemende vereniging geeft €100 aan de roze
commissie voor het organiseren van een roze activiteit in
samenwerking met de Sportraad.

3.5 Ullicup
Er is een budget van €200 voor de winnaars van de Ullicup.

3.6 Biercompetitie
Het budget voor de biercompetitie blijft €100,-.

3.7 Gouden demper
Dit jaar zal er €450,- beschikbaar zijn voor commissies die
tennis-gerelateerde activiteiten organiseren. Zij kunnen een



beroep doen op dit bedrag indien zij leuke en creatieve
ideeën hebben.

Opmerkingen:
Romy Leendertse: Corona speelt nog wel degelijk. Het lijkt mij
daarom juist goed om te begroten op voorzorgsmaatregelen, zoals
handgel.
Niels Pagani: Toen deze begroting werd gemaakt liepen de
besmettingen nog niet op, dus toen leek corona vrijwel achter ons te
liggen. Bovendien is het potje vorig jaar helemaal niet gebruikt.
Romy Leendertse: Dat is waar.

4. Reserveringen
4.1 Lustrum
Er wordt €750,- gereserveerd voor het lustrum van 2024.

4.2 IWC 2023
Er wordt €1.815,- gereserveerd voor het introweekend 2023.

4.3 UIT 2023
Er wordt €1.250,- gereserveerd voor de UIT van 2023.

4.4 Liftweekend 2023
Er wordt €150,- gereserveerd voor het liftweekend van 2023.

4.5 Almanak 2022-2023
Er wordt €1.250,- gereserveerd voor de Almanak van
2022-2023.

4.6 EXTC 2023
Er wordt geen EXTC georganiseerd in 2023 vanwege de
NSK die TC de Uithof mag hosten aankomend jaar.

4.7 FestCieval 2023
Het is nog niet duidelijk wanneer volgend festival wordt
georganiseerd. Er wordt €1400,- begroot.

4.8 Spaarplan 2028
Conform het spaarplan wordt er €1.500,- gereserveerd voor
het jaar 2028.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

5. Onvoorzien
De onvoorziene kosten wordt begroot op 5% van de totale
inkomsten, maar dit blijkt ieder jaar veel te hoog te zijn. Om
een betere begroting te maken is dit twee jaar geleden
aangepast naar 5% van de totale inkomsten minus de
inkomsten van de voor- en najaarstraining. Dit komt neer op
€4029,39.

Opmerkingen:



Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

6. Resultaat
De geschatte inkomsten zullen €152.611,88 bedragen. De
geschatte uitgaven zullen €153.275,06 bedragen. Dit
resulteert zich dan in een verlies van -€663,18.

Opmerkingen:
Merel van den Bos: Is het normaal dat je verlies begroot?
Niels Pagani: Het is niet per se normaal, maar €663,18 is niet heel
veel als je naar de gehele begroting kijkt. Bovendien is het makkelijk
om in de valkuil te vallen door te conservatief te zijn met je uitgaven.

7. Balans

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

8. Advies Kascommissie
Otto Leemhuis spreekt namens de
Kascommissie, het kas controle orgaan die
de penningmeester controleert en advies
geeft. Zij geven een kritische blik op de
begroting.
Otto Leemhuis: Dit jaar hebben wij Niels aan
het roer. De eerste paar vergaderingen had
je volgens mij het gevoel van ‘wat is hier
gaande, ik begrijp al deze termen niet’, maar
volgens mij snap je inmiddels het meeste
wel. Je hebt een goede begroting neergezet,
je hebt je eigen draai eraan gegeven en dat



heb je heel goed gedaan. De KasCie geeft
een positief stemadvies.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

6. Café Rex
Lianne Beek: Er zijn een aantal dealbreakers opgesteld:
Onze
1. Als Rafael weer in beeld komt. Hier kan ik kort over zijn, dit zal namelijk niet meer gebeuren.

De bedrijfsleider is nu Cees, de zoon van Francis. Francis blijft dus wel nog de eigenaar van
Café Rex, maar Cees is nu het aanspreekpunt.

2. Niet binnen een redelijke termijn betalen. In de tijd dat Francis de communicatie deed, verliep
de communicatie stroef. Dit is eigenlijk nooit veranderd tot aan het moment dat Cees de
communicatie overnam.

3. Niet binnen een redelijke tijd reactie krijgen over bijvoorbeeld reserveringen voor de borrels.
In de meeste gevallen reageerde Francis niet. Nu Cees de leiding heeft, krijgen we meestal
binnen één dag antwoord.

4. Als de Rex ervoor kiest om de deuren gesloten te houden, zonder overtuigende reden. Dit is
niet gebeurd tijdens ons bestuursjaar, maar dit is wel voorgekomen bij oud-besturen.

Ondanks de positieve veranderingen, is onze intentie nog steeds om op zoek te gaan naar een
nieuwe stamkroeg.

Opmerkingen:
Iris Baumann: Denken jullie dat het feit dat Cees nu bedrijfsleider is, alles opgelost gaat zijn voor
de komende tijd?
Lianne Beek: We zien wel positieve punten, maar aangezien de afgelopen tijd het contract vaak
niet is nageleefd, is nog steeds de intentie om naar een andere stamkroeg op zoek te gaan.
Iris Baumann: Is er inmiddels al zicht op de omzet die we hebben behaald? Heeft hij dit al
doorgestuurd?
Danny Leow: Nee, nog steeds niet.

Merel van den Bos: Ik snap het punt ‘dealbreakers’ nog niet helemaal.
Iris Baumann: Wij hebben dit in ons jaar opgesteld, om helder te krijgen in welke gevallen we weg
wilden.
Merel van den Bos: Ja oké, maar nu is alles omgedraaid.
Lianne Beek: Gezien de historie die er is met de Rex, zijn wij alsnog aan het overwegen om een
andere stamkroeg te zoeken.
Iris Baumann: Wanneer zijn jullie van plan om dit te communiceren met Francis en Cees?
Lianne Beek: We zijn van plan om op korte termijn met hen rond de tafel te gaan zitten.
Iris Baumann: Oké. Is er inmiddels al een evaluatie geweest met Francis of Cees over de
afgelopen paar maanden?
Danny Leow: Dit heb ik aangekaart met Francis, maar hier heb ik geen reactie op gekregen. Sinds
dat Cees aan de leiding is, is het niet meer ter sprake gekomen. We gaan hier achteraan.

7. Olympos 2.0
Lianne Beek: Er is een motie vanuit Tess Meerling is aangenomen. Tess Meerling is lid van de
bezwaarschriftencommissie vanuit de gemeenteraad. De motie was om te luisteren naar Olympos
om in gesprek te gaan over een nieuwe locatie. Olympos is al vier jaar lang in gesprek proberen te
gaan met de gemeente hierover, maar voelt zich niet gehoord. Doordat de motie nu is
aangenomen, zal het verzoek eindelijk worden onderzocht. Dit is dus een mooie stap richting een
nieuw Olympos.



Toevallig heb ik net ook een andere update gekregen. Er was een Vastgoed Bijeenkomst vanuit de
universiteit met de plannen voor 2040 en hun visie hierop. Hier werd ook het een en ander verteld
over sport. Waar het op neer kwam, is dat er een extra hockeyveld en extra tennisvelden bijkomen.
Er zal ook extra uitgebreid worden naar de Schapenweide, wat naast de hockeyvelden zit. Vanuit
de universiteit waren ze redelijk overtuigd van deze optie.

Opmerkingen:
Otto Leemhuis: Jullie willen padelbanen, maar ik zou wel zorgen dat dit niet zozeer iets is wat wij
vanuit TC willen, maar meer vanuit algemeen sportbelang. Daar kom je verder mee, denk ik.
Lianne Beek: Ja, dan maak je het belang zo breed mogelijk.
Luna Cori Carlitto: Misschien gewoon samen met de TOUS.

8. W.V.T.T.K.
a. MVV

Josine Muller: De MVV heeft tot nu toe een redelijk vaste planning gehad. Ik heb in jullie
inwerkperiode (specifieker nog: met Demi en Anouk) daar nog wat over gezegd. We kiezen
elk jaar een goed doel en we verzamelen daar geld voor in. In mijn jaar hebben we gemerkt
dat toen de oorlog in Oekraïne begon, de TOUS ook andere activiteiten organiseerde (zoals
Roze Zaterdag door Odysseus) en wij daar eigenlijk helemaal geen ruimte voor hebben
vanwege deze strikte planning. Ik adviseerde toen om voor de MVV een deel van de tijd te
besteden voor die dingen, die dus nog niet vast staan en waar je nog ruimte in hebt om
andere dingen te doen.
Anouk Theeuwen: In de eerste vergadering van de MVV heb ik dit inderdaad voorgelegd. Er
zijn nog geen concrete plannen uitgekomen, maar dat wordt zeker iets wat we verder gaan
uitzoeken. Vanuit de commissie is er in elk geval motivatie voor.
Josine Muller: Hebben jullie niet in de jaarkalender iets vast staan daarvoor?
Anouk Theeuwen: Maar dan heb je juist weer iets vaststaan. Dat is toch niet de insteek?
Josine Muller: Het gaat er vooral om dat de invulling ervan nog vrij staat.
Anouk Theeuwen: Zodra de jaarkalender definitief is, ga ik de open plekken aan de MVV
voorleggen zodat we hier ruimte voor kunnen reserveren.
Demi van der Gouw: Toevallig zijn we ook voor de Roze Zaterdag door Odysseus benaderd
om te helpen.
Titus Bouman: Ik heb vier jaar de MVV gedaan. Mijn advies zou zijn om in de kalender al wel
alles vast te stellen, maar de doelen nog niet.
Lianne Beek: We zullen hiernaar gaan kijken.

9. Rondvraag
Lianne Beek: Dit zou het moment zijn dat we zouden gaan stemmen, maar dat is helaas niet
mogelijk. Momenteel zijn er namelijk maar 32 mensen aanwezig en we moeten er minstens 42
hebben. Er zal binnen vier weken een Spoed-ALV plaatsvinden, waar we jullie minstens twee
weken van tevoren over zullen informeren. Bij deze Spoed-ALV hoeven wij niet meer aan een
minimum aantal stemmen te voldoen. Mocht je je stem uit willen brengen, kom dan zeker langs bij
deze ALV. We zullen dan niet alles weer zo uitvoerig bespreken als nu.
Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie tijd. We waarderen jullie komst.

10. Sluiting
Lianne Beek sluit de vergadering op 11 oktober 2022 om 21:44.




