
Notulen Algemene Ledenvergadering
TC de Uithof

19 januari 2023

Se7en, Mariaplaats 7
Inloop 19:00 uur | Aanvang 19:15 uur

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

Aanwezige leden: Romy Leendertse, Iris Baumann, Anna Schotanus, Josine Muller, Jonathan Fennis,
Timo Ahrendt, Merel van den Bos, Roos Hoetink, Celine van de Koot, Iris van Dijk, Merlijn van
Steenbergen, Timo Brouwer, Jennifer van Hattum, Feline Broex, Siméon Lallemant, Luc Minnee,
Veerle Boekestein, Fenna Boomsma, Arie Ligthart, Emilia van Geel, Deborah Zuilhof, Sophie
Jelgerhuis, Tom Meinders, Koen Hilbers, Jorden Adolfse, Emma Braam, Luna Cori Carlitto, Madelief
van Elst, Liv van Kuppeveld, Bas Eversdijk, Bodil van Beerschoten, Fleur Fleischeuer, Coen Rouppe
van der Voort, Roosmarijn Lijnsveld, Lieke Velthuis, Fleur van Olderen, Daniel Versmissen, Thomas
van Dam, Lennart Vonk, Fieke Dhondt, Julian Allemans Hartog, Thijs van Deventer, Wes Bruls,
Pascal Ligtvoet, Daan Looijen, Titus Bouman, Mayke Heijmans (47).

1. Opening
Lianne Beek opent de vergadering om 19:22 en heet de ALV welkom en neemt de agenda door.

2. Vaststelling notulen Beleids-ALV 11 oktober 2022
Geen opmerkingen vanuit de ALV.
Lianne Beek keurt de notulen van de Beleids-ALV goed.

3. Vaststelling notulen Spoed Beleids-ALV 7 november 2022
Geen opmerkingen vanuit de ALV.
Lianne Beek keurt de notulen van de Spoed Beleids-ALV goed.

4. Vaststelling agenda
Geen opmerkingen vanuit de ALV.
Lianne Beek keurt de agenda goed.

5. Mededelingen
Er zijn twee mededelingen vanuit het bestuur: de bestuursinschrijvingen zijn bijna geopend en de
aanwezigen die recentelijk iets besteld hebben via de webshop kunnen hun bestelling tijdens de
pauze of na de ALV ophalen bij Anouk.

Er zijn geen mededelingen vanuit de ALV.

6. Halfjaarverslag 2022-2023
Legenda
Alle beleidsdoelstellingen zijn hieronder opnieuw te lezen. Met tekstkleur is aangegeven wat de
huidige stand van zaken van elk beleidspunt is. De kleuren hebben de volgende betekenis:
Onder de beleidspunten is in cursief een toelichting te vinden.
- Groen staat voor een behaald beleidspunt;
- Oranje staat voor een beleidspunt waar het bestuur mee bezig is;



- Rood staat voor een niet behaald beleidspunt;
- Zwart staat voor een beleidspunt dat nog niet aan de orde is.

Onder de beleidspunten is in cursief een toelichting te vinden.

a. Bestuursdoelen
● De open sfeer tussen bestuur en leden bevorderen door middel van het actief

benaderen van leden, hen te vragen voor activiteiten, tweemaal per week een koffie
uurtje te houden op de bestuurskamer en een alternatief aan te bieden wanneer het
koffie uurtje op de PNYX geen doorgang kan vinden.

- Het bestuur heeft haar best gedaan om een open sfeer te bevorderen. Op
borrels en activiteiten worden leden benaderd en op andere momenten zoals
commissievergaderingen worden leden gevraagd voor komende activiteiten.
Het koffie uurtje heeft helaas nog niet plaatsgevonden, door drukte en
verandering van prioriteiten van het bestuur.

● Het bijwonen van de constitutieborrels van de zusterverenigingen Lacoste, Chip &
Charge, Passing Shot, Ludica en Slow met minimaal drie bestuursleden.

- Het bestuur is met een afvaardiging van minimaal drie aanwezig geweest bij
de constitutieborrels van E.S.T. Fellenoord, T.S.T.V. Lacoste, R.S.T.V.
Passing Shot, TAM Groningen, T.C. Ludica, S.T.V. Qravel en N.L.S.T.C. Slow.
Bij Chip & Charge kon het wegens omstandigheden helaas niet aanwezig
zijn.

● Het bijwonen van de constitutieborrels van de Utrechtse studentenorganisaties USVV
Odysseus ’91, USHC, VIDIUS, STUdance en Sportraad Utrecht met minimaal drie
bestuursleden.

- Het bestuur is bij USVV Odysseus ‘91 aanwezig geweest met twee
bestuursleden, bij USHC met drie bestuursleden en bij STUdance met zes
bestuursleden. Het bestuur is helaas niet aanwezig geweest bij VIDIUS en
door omstandigheden bij Sportraad Utrecht is er door hen geen
constitutieborrel georganiseerd.

● Het blijven investeren in de relaties met partners in Utrecht door aanwezigheid en
inzet in bestaande activiteiten, zoals SportUtrecht-congressen en
netwerkbijeenkomsten en evenementen van de gemeente Utrecht.

- Waar mogelijk is het bestuur aanwezig geweest bij dit soort bijeenkomsten.
Zo is  bijvoorbeeld de Voorzitter samen met de Commissaris Externe
aanwezig geweest bij een sport meet-up van alle sportbesturen in Utrecht en
is de Commissaris Externe aanwezig geweest bij een diner met alle
studentbesturen aangesloten bij de Universiteit Utrecht.

● Het onderhouden van banden en het uitwisselen van kennis met de G7, SSV’s
(studentensportverenigingen) en andere zusterverenigingen door middel van het
houden van minstens één gezamenlijke vergadering met de G7, het houden van
minstens één gezamenlijke vergadering met de SSV’s en het gezamenlijk optreden
omtrent gemeenschappelijke belangen.

- De huidige besturen binnen de G7 zijn niet op de hoogte van het bestaan van
de G7. Het lijkt erop dat het een verbintenis is die alleen vanuit TC de Uithof
wordt gezien. De Commissaris Externe heeft nauw contact met N.L.S.T.C.
Slow en R.S.T.V. Passing Shot over verschillende onderwerpen. Met USVV
Odysseus ‘91, USHC en STUdance is er ook nauw contact en wordt er
gebruik gemaakt van elkaars kennis waar nodig. Open vergaderingen van
Sportraad Utrecht zijn bijgewoond met minimaal drie bestuursleden. Er
worden verder geen vergaderingen gepland met andere verenigingen.

Opmerkingen:



Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

b. Beleidsdoelstellingen
1. Tennis gerelateerde doelen

a. Competitie
i. Doel: De kennis over de regelgeving van de KNLTB binnen de

competitiespelers vergroten.
ii. Middel:

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

- Nog niet aan de orde.
● Uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de VJC een mail

sturen naar de captains met de regelgeving van de KNLTB.
- Nog niet aan de orde.

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

- Nog niet aan de orde.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

b. Training
i. Doel: De opkomst van alle trainingen verhogen.
ii. 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.

- De Technisch Commissaris is samen met de
Technische Commissie bezig geweest met het
opstellen van waarschuwingsmails en een systeem
daarvoor. Het zal naar verwachting correct worden
ingevoerd bij de VJC.

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

- Tot op heden is er maandelijkse promotie geweest
voor het tijdig afmelden voor trainingen. Kanalen
zoals de nieuwsbrief en Instagram zijn hiervoor
gebruikt.

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

- De mogelijkheden hiervoor zijn onderzocht en hieruit
bleek dat het mogelijk is om zoiets op te zetten. Het
ontwikkelen van de applicatie is in volle gang.



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

- Nog niet aan de orde.

Opmerkingen:
Titus Bouman: Wat is de resultaat van het onderzoek voor het opzetten van
de applicatie? Hoe staat het ervoor met de applicatie?
Ruben Hoekstra: De applicatie is al af en klaar voor gebruik. We gaan ermee
starten vanaf de voorjaarstrainingen.
Titus Bouman: Wie gaat het onderhoud doen van deze applicatie?
Ruben Hoekstra: Elke week krijgen wij te zien wie zich niet (juist) heeft
afgemeld. De TeCo gaat dan een mail sturen naar deze mensen. De mails
hiervoor zijn al opgesteld.
Titus Bouman: Oké, top.

Romy Leendertse: Hoe staat het er nu voor met het invalsysteem?
Ruben Hoekstra: Die doet het sinds vandaag weer.
Romy Leendertse: Super.

c. Selectie
i. Doel: In 2023-2024 minstens één selectieteam in de tweede klasse

op zondag hebben.
ii. 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.

- Nog niet aan de orde.
● 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.

- Geen bijzonderheden.
● 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.

- Het selectieweekend staat gepland op 17 t/m 19
maart en is dus verplaatst naar het voorjaar. De
selectiedag heeft plaatsgevonden, dit was op 4
november, helaas net buiten de deadline.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

d. Open Toernooi
i. Doel: Het aantrekkelijk maken van het Open Toernooi (OT) voor

wedstrijdniveau 4 en lager.
ii. 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.

- De Technisch Commissaris heeft onderzoek gedaan.
Het bleek helaas niet voordeliger te zijn aangezien
iemand met rating 1 alsnog niet mee mag doen. Het
plan is om deze reden niet doorgezet.

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

- Samen met de Technisch Commissaris, de
Commissaris Externe, de voorzitter van OTC en
penningmeester van OTC hebben gekeken naar een
prijsverhoging. Prijsverhoging gaat mogelijk zijn. De
uiteindelijke hoogte moet nog bepaald worden aan
de hand van de hoeveelheid sponsorgeld.

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

- Dit jaar is er tussen de €800-€1000 meer dan vorig
jaar voor de categorieën 2 en 3. Voor de andere
categorieën hoeven niet te worden verhoogd, want
daar hebben we geen tekort aan spelers.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

e. Kwaliteit behoud van de tennisbanen
i. Doel: Het goed onderhouden van de tennisbanen van Olympos.
ii. Middel:

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

- Er is contact opgezocht met de trainers betreft het
slepen van de banen.

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

- Aan de hand van informatie, wat bleek uit onderzoek
dat is gedaan bleek het geen goed idee te zijn om
deze bordjes op te hangen. Daarnaast heeft
Olympos het ophangen van bordjes ook afgekeurd.
De Technisch Commissaris heeft uitgebreid
onderzoek gedaan en in de wintermaanden is het
(door de weersomstandigheden) erg slecht om de
banen te vegen. Dit heeft te maken met ophoping
van korrels door de  luchtvochtigheid. In de
zomermaanden is het wel van belang dat er geveegd
wordt. We zullen dan opnieuw kijken of het mogelijk
is om bordjes op te hangen.

● 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.



- Het aansporen tot vegen is meermaals geadverteerd
in de nieuwsbrief en is op de Instagram van TC de
Uithof geplaatst. Het adverteren is gestopt zodra de
wintermaanden waren aangebroken, aangezien
slepen in die periode niet goed is voor de banen (zie
hierboven).

Opmerkingen:
Iris Baumann: Je zou voor de bordjes toch ook data erop kunnen zetten
wanneer er wel en wanneer er niet gesleept mag worden, zoals je dat ook
hebt bij eendjes voeren?
Ruben Hoekstra: Hier heb ik het ook over gehad en uit ervaring van anderen
is gebleken dat dit juist meer verwarring oplevert. Het is dus handiger om
alleen bordjes op te hangen als er wel gesleept moet worden.
Iris Baumann: Dan is het wel aan het bestuur om hier goed op te letten.

Thomas van Dam: Het is vaak in de winter best wel winderig op Olympos. Is
er misschien gekeken naar spandoeken voor bij de banen? Deze houden
namelijk best wel veel wind tegen.
Danny Leow: Daar wordt naar gekeken.

Thomas van Dam: Daarnaast had ik in de Deucy gelezen dat er een deur is
om naar baan 2, 3 en 4 te kunnen komen. Voor corona stond die altijd open,
maar nu is die dicht.
Lianne Beek: Wij vinden dit ook heel vervelend. Wij hebben contact
opgenomen met Olympos en hierbij hebben wij ook het brandveiligheid
aspect genoemd. Helaas hebben ze ons laten weten dat er geen enkele
mogelijkheid is dat deze deur weer open zal worden gemaakt.

f. Padel
i. Doel: Mogelijkheden onderzoeken voor het toevoegen van padel aan

TC de Uithof bij Olympos 2.0.
ii. Middel:

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

- Nog niet aan de orde.
● Tijdens de gesprekken met de werkgroep over Olympos 2.0

ruimte creëren voor padelbanen bij TC.
- Nog niet aan de orde.

Opmerkingen:
Thomas van Dam: Is er ook aan gedacht om een padelcommissie op te zetten die
dan twee à drie keer per jaar in de winter (wanneer de clubavonden wat minder goed
bezocht zijn) padel activiteiten kan organiseren? Of iets van squash ofzo?
Lianne Beek: De ClubCie en Ruben hebben al met padel verenigingen gesproken en
die waren jammer genoeg niet geïnteresseerd. Wij wilden deze winter namelijk ook
heel graag padel avonden organiseren.
Ruben Hoekstra: In de zomer zijn ze misschien wel geïnteresseerd, maar voor de
winter in elk geval niet. Vooral voor de winter. Voor de zomer staan ze er wel voor
open.
Lianne Beek: In de winter hebben ze veel eigen leden die willen padellen.



2. Sociale zaken
a. Stamkroeg

i. Doel: De acquisitie van een nieuwe stamkroeg.
ii. 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.

- Er was een lijst opgesteld en deze lijst is gedeeld
tijdens de aLV van 11 oktober.

● Vóór 1 november een enquête over stamkroeg voorkeuren
maken en opsturen naar de leden.

- Op 25 oktober is deze enquête per mail gedeeld met
alle leden.

● Vóór 1 december potentiële stamkroegen benaderen voor
een eventuele samenwerkingsovereenkomst.

- Alle stamkroegen op de lijst zijn in november
benaderd via de mail. Indien er geen reactie op de
mail kwam, heeft de Commissaris Externe
telefonisch contact opgezocht met de desbetreffende
kroegen.

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

- De Commissaris Externe is druk bezig met
contractonderhandelingen met verschillende kroegen
en het bestuur ondersteunt het proces.

● Vóór 1 december een noodplan opstellen mocht de
connectie niet aangegaan worden vóór 1 december.

- Vóór 1 december is er een noodplan gecreëerd door
de Commissaris Externe.

Opmerkingen:
Iris Baumann: Kunnen wij het noodplan zien? Kunnen wij dit ergens lezen?
Danny Leow: Ik heb een document. Deze staat nog niet online.
Iris Baumann: Als dit niet openbaar is voor leden, kun je dan wat meer
vertellen over dit noodplan en wat er de komende maanden gaat gebeuren?

Danny Leow: Ik zou het noodplan online kunnen zetten. We zullen straks
sowieso nog verder ingaan op de stamkroeg.

b. Betrokkenheid
i. Doel: De betrokkenheid van de leden vergroten.
ii. 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 (samenvoegen met Clubkleding enquête).

- De enquête is ontwikkeld. Deze is in januari
verspreid onder de leden.



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

- Het bestuur is samen met de AcCie bezig om
themaborrels te organiseren. Momenteel is er een
borrel in Sinterklaas thema georganiseerd.

● 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.

- Het bestuur is samen met de ClubCie bezig om de
clubavonden aantrekkelijker te maken. Er zijn
clubavonden georganiseerd met spellen en prijzen
en bij de laatste clubavond van 2022 was er gratis
warme chocolademelk met slagroom. Momenteel
wordt er nog onderzoek gedaan naar indoor
clubavonden.

● 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.

- Het bestuur is bezig om de prijzen voor activiteiten
zo laag mogelijk te houden. Er is ook meer geld
begroot voor bepaalde commissies zodat de prijzen
omlaag zouden kunnen.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

c. Media
i. Doel: Uitbreiden en professionaliseren van de media binnen TC de

Uithof.
ii. Middel:

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

- De zoektocht naar een camera is in volle gang. We
zoeken naar een camera via Marktplaats.
Tweedehands is er veel te vinden binnen ons
budget. We zoeken naar een camera met een brede
lens, zodat er ook sportfotografie mee gedaan kan
worden voor onze toernooien.

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

- Geen bijzonderheden.
● 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. Er is in de
afgelopen jaren ook tevergeefs geprobeerd om nieuw leven in de
commissie te blazen. Hierdoor is het besluit genomen om de



commissie af te schaffen en de werkdruk over de commissies te
verdelen.

- Geen bijzonderheden.
● Vóór 1 februari de Instagram huisstijl van de Instagram

stories ook toepassen op de posts om zo de Instagram feed
te verbeteren.

Opmerkingen:
Veerle Boekestein: Ik heb thuis nog een tweedehands spiegelreflex camera
liggen. Zijn jullie nog aan het zoeken naar een camera?
Lianne Beek: We hebben er nog geen aangeschaft, dus stuur gerust een
mailtje of appje! Dankjewel dat je het aangeeft.

d. Clubkleding
i. Doel: Alle spelers clubkleding te laten dragen tijdens de competitie.
ii. Middel:

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

- Nog niet aan de orde.
● Vóór 1 januari de opmaak van de webshop optimaliseren.

Hieronder valt ook het verwijderen van bepaalde artikelen en
nieuwe foto’s van bepaalde artikelen uploaden.

- Op 1 januari werd de vernieuwde webshop openbaar
gemaakt voor de leden. Op 3 januari is tevens via
sociale media kanalen kenbaar gemaakt dat er
kortingen zijn.

● Vóór 1 januari 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 (samenvoegen met Betrokkenheid
enquête).

- De enquête is ontwikkeld. Deze is in januari
verspreid onder de leden.

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

- Nog niet aan de orde.

Opmerkingen:
Romy Leendertse: Hebben jullie zelf al een idee voor een nieuw kledingstuk?
Anouk Theeuwen: Hiervoor wilden we eigenlijk kijken naar wat er uit de
enquête zou komen.
Romy Leendertse: Dus jullie hebben zelf nog geen voorkeur of iets op het

oog?
Anouk Theeuwen: Een jurkje zou wel leuk zijn, maar uit de enquête kwam in
elk geval dat het jurkje van Wilson te kort werd gevonden, dus het lijkt mij
een minder goed idee om deze opnieuw in te kopen. Verder hebben we nog
geen specifieke voorkeuren voor iets.



Merel van den Bos: Hebben jullie het doel om de ‘oude’ kleding er dan voor
de zomer uit te hebben?
Lianne Beek: Nee, dit is niet het doel. We willen puur iets toevoegen aan de
collectie, dus de rest blijft staan.
Merel van den Bos: Maar wat willen jullie doen met de oude lijnen? Proberen
jullie die kleding er uit te werken?
Anouk Theeuwen: Die artikelen staan nu sterk afgeprijsd op de webshop, dus
die worden hopelijk nog opgekocht.

Iris Baumann: Ik had laatst tijdens het bestellen op de webshop het probleem
dat ik telkens terugverwezen werd en hierdoor niet naar iDeal kon.
Anouk Theeuwen: Was dit op de eerste avond toen de webshop online

kwam?
Iris Baumann: Volgens mij wel.
Anouk Theeuwen: Dat is diezelfde avond nog gefixt, dus als het goed is moet
de betaling nu gewoon werken.
Iris Baumann: Oké, dan is het goed!

e. Plaza
i. Doel: Het opvrolijken van de plaza.
ii. Middel:

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

- Geen bijzonderheden.
● Vóór 1 december het ballenhok en de blokhut opruimen.

- Het ballenhok is in oktober opgeruimd en de blokhut
is in november opgeruimd.

● Vóór 1 mei de tennismuur aan de kant van het inslahok
verven.

- Nog niet aan de orde.
● Vóór 1 maart in gesprek gaan met Olympos voor het

aanleggen van een waterkraan op de plaza.
- Nog niet aan de orde.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

f. NSK
i. Doel: Het hebben van grote aanwezigheid tijdens het NSK wat dit

jaar georganiseerd wordt door TC de Uithof.
ii. Middel:

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

- De externe toernooien zijn meermaals gepromoot en
komende toernooien zullen ook gepromoot worden.
Bij NK-mini waren er ongeveer vijftien TC’ers
aanwezig. Voor SET zijn er momenteel 38
inschrijvingen vanuit TC (update: 02-01-2023).



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

- Het bestuur is met een afvaardiging van minimaal
drie aanwezig geweest bij de constitutieborrel van
E.S.T. Fellenoord, T.S.T.V Lacoste, R.S.T.V. Passing
Shot, TAM Groningen, T.C. Ludica, S.T.V. Qravel en
N.L.S.T.C. Slow. Bij deze constitutieborrels is er
mondeling gepromoot voor het NSK. Dit aan de
ontvangende vereniging, maar ook aan de andere
tennisverenigingen die op bezoek waren.

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

- Nog niet aan de orde.
● Van de aanwezige Zusterverenigingen minimaal tien leden

aanwezig hebben bij het NSK.
- Nog niet aan de orde.

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

- Nog niet aan de orde.
● Minimaal twee nieuwe sponsoren trekken voor de sponsoring

van het NSK.
- De sub-commissie sponsoring binnen de NSK-Cie is

samen met de Commissaris Externe bezig met het
werven van nieuwe sponsoren voor het NSK.
Momenteel hebben we een nieuwe sponsor voor de
sponsoring van het NSK naast de aantal reguliere
TC sponsoren. De sub-commissie is druk bezig met
het werven en er lopen een aantal
onderhandelingsgesprekken.

Opmerkingen:
Daan Looijen: We hadden bij de IWC een goede deal gefixt met Viper. In
principe kon deze ook doorgezet worden voor NSK. Is deze sponsoring al
binnen gehaald?
Lianne Beek: De onderhandelingen met Viper zijn nog aan de gang.
Daan Looijen: Hoe staat het er dan nu voor?
Danny Leow: Het loopt goed. Het enige waar we nu tegenaan lopen is dat
alcohol in vaste vorm niet gepromoot mag worden op het sportpark. Daarin
moet dus goed worden gekeken wat wel en niet mag. Daardoor duurt het dus
ook iets langer.
Romy Leendertse: Maar voor NSK is het al wel rond toch?
Danny Leow: Ja dat wel, maar voor de langdurige samenwerking nog niet.

3. Financiële zaken
a. Declaraties

i. Doel: Verbeteren van de verenigingsdeclaratiemethode.
ii. Middel:

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

- Geen bijzonderheden.



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

- Het restitutieformulier is opgesteld, dit zal behandeld
worden tijdens een van de punten op 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.

- Op 24 november vond de penningmeester
informatieavond plaats. Tijdens deze avond is er een
college gegeven door de Penningmeester van het
bestuur over verschillende fiscale zaken van
commissies.

Opmerkingen:
Bodil van Beerschoten: Misschien goed om dat restitutieformulier nog even in
de voorzittersapp te gooien.
Anouk Theeuwen: Het formulier is vandaag pas online gezet, dus de promo
komt inderdaad nog.

b. Verenigingskas
i. Doel: Structurele herordening van de verenigingskas.
ii. Middel:

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

- Momenteel is het bestuur nog bezig met het
opstellen van dit bestand.

● Vóór 1 april onderzoek doen naar spaardoelen met behulp
van informatie uit andere studententennisverenigingen.

- Nog niet aan de orde.
● Tweemaal de KasCie laten meekijken en om feedback

vragen tijdens het opstellen van een plan voor de
spaarrekening doeleinden.

- Nog niet aan de orde.
● Voor de H-ALV de doeleinden van de spaarrekening duidelijk

opschrijven en bijhouden.
- Momenteel is het bestuur bezig met het opstellen

van dit bestand en het is nog niet duidelijk of een
finaal bestand gepresenteerd kan worden voor de
H-ALV.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

c. Investeringsplan
i. Doel: Toekomst van de verenigingskas zeker stellen met behulp van

het investeringsplan.
ii. Middel:



● Vóór 1 december het financiële investeringsplan wat door
oud-penningmeesters is opgesteld doornemen.

- Het idee van investeren van het verenigingsgeld is
besproken in het verenigingsjaar 2019-2020. Hieruit
kwam naar voren dat de voorkeur ging naar een
beleggingsrekening met een redelijk defensief en
groen profiel, maar een geschreven plan blijkt niet te
bestaan. Dit vertraagt de huidige stand van zaken
aangezien een plan moet worden opgesteld.

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

- Geen bijzonderheden.
● Indien na onderzoek blijkt dat het investeren van geld

haalbaar is, het investering plan presenteren en uitvoeren bij
de H-ALV.

- Dit komt straks aan de orde.
● Zorgen dat het investeringsplan wordt meegenomen in de

reorganisatie van de verenigingskas.
- Nog niet aan de orde.

● Financiële update geven over investeringen bij elke
toekomstige ALV.

- Nog niet aan de orde.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

4. Juridische zaken
a. WBTR

i. Doel: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen implementeren in
TC de Uithof.

ii. Middel:
● Vóór 1 maart 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.

- Nog niet aan de orde.
● Vóór de H-ALV een stappenplan hebben voor het

implementeren van de wet.
- Geen bijzonderheden.

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

- Nog niet aan de orde. Er is geen wettelijke termijn
voor het wijzigen van de statuten, behalve voor het
meervoudig stemrecht van een bestuurslid. Dit moet
namelijk gedaan worden vóór 1 juli 2026, maar we
zijn dan dus ruim op tijd.



Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

7. Halfjaarlijkse afrekening
Inkomsten
1. Algemeen

1.1. Lidmaatschappen
Bij 573 leden is de contributie gefactureerd en bij iedereen deze succesvol geïncasseerd.
Totaal is er €31.515,- aan contributie binnen gekomen.

1.2. Subsidies
Vanuit USS Mesa Cosa ontvangen we de Olympos subsidies in twee delen, gebaseerd op
twee SSV- registratie peilingen door het jaar heen. Het eerste deel van de cash- en
competitiesubsidie hebben we toegekend gekregen maar nog niet gekregen. 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,-.
Dankzij Rabo Club support hebben wij €553,14 opgehaald aan subsidie voor een toekomstige
tribune. Daarnaast hebben we een basissubsidie van €853,15 vanuit de universiteit
ontvangen en €70 subsidie vanuit de gemeente. Samen komt dit neer op €1.476,29.
Voor het einde van het jaar verwachten totaal 7496,29 binnen te halen.

1.3. Sponsoring
Momenteel zijn er twee sponsorbijdrage binnengekomen, die in de onderstaande tabel zijn
gespecificeerd. Ook hebben we een voorschot betaald op een reclamebord die hangt op veld
1. Dit is €226,10 en krijgen we nog terug van de sponsor.
Veel bedragen komen pas tegen het eind van het verenigingsjaar binnen, of na afloop van
bepaalde evenementen. De betalingstermijnen van sponsorbijdragen zijn vrijwel altijd
contractueel vastgelegd en deze liggen later in het jaar. Op basis van lopende contracten
heeft TC de Uithof recht op in ieder geval €6.685,-. Eventuele nieuwe sponsorcontracten zijn
daarbij nog niet meegenomen.

1.4. Club van 50
Op dit moment bestaat de club van 50 uit 16 leden. De meeste club van 50 leden worden pas
aan het einde van het jaar gefactureerd. We rekenen op een totale inkomsten van €800,-.

1.5. Winst uit muntverkoop
Er zijn twee activiteiten georganiseerd waar munten verkocht zijn, namelijk het
introductieweekend en de EXTC. Tijdens de EXTC is er €1.540,- aan munten verkocht. De
inkopen van drank bedroegen €1.298,92. Tijdens het introweekend is er €4.337,- aan munten



verkocht. De inkopen van drank bedroegen €3.555,00. Daarnaast is er €72,- aan Vipers
gebruikt voor de B-ALV en Clubavond en wordt onder de desbetreffende begroting bekostigd.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

2. Tennis

2.1. Condititietraining
Er is (nog) geen condititetraining geweest.

2.2. Najaarstraining
In totaal hebben 238 leden deelgenomen aan de najaarstraining. Er is momenteel €24.730,26
geïncasseerd. Waarvan 6 leden nog moeten betalen.
Hier komt nog 1.550,70 bij, omdat degene die 2x trainen in twee termijnen worden
geïncasseerd.

2.3. Voorjaarstraining
Er is voor de voorjaarstraining nog niets gerealiseerd aan inkomsten.

2.4. Selectie
Iedere selectiespeler heeft €230,- betaald voor de najaarstraining. Dit wordt geïncasseerd in 3
termijnen. Twee selectiespelers trainde niet het volledige seizoen en betalen minder.
Momenteel is al €1.343,75 geïncasseerd. De totale inkomsten zullen neerkomen op
€3.892,75.

2.5. Subselectie
Iedere sub-selectiespeler betaalt €250,- voor de najaarstraining. Hiervan is €1870,- reeds
geïncasseerd en er zal nog €2.880,- worden geïnd.

2.6. Najaarscompetitie
Er hebben 147 mensen meegedaan aan de najaarscompetitie. Bijna elke deelnemer van de
competitie is volledig geïncasseerd, in totaal €3.122,-. Er moeten nog twee deelnemers
betalen.

2.7. Voorjaarscompetitie
Er is voor de voorjaarscompetitie nog niets gerealiseerd aan inkomsten.



2.8. Wintertoernooi
Voor het wintertoernooi is nog niks gerealiseerd aan inkomsten.

2.9. Zomertraining
Er zijn invallers geweest voor de zomertraining. Dit komt vooral omdat de zomertraining maar
drie weken duurde.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

3. Overige inkomsten

3.1. Boetes
Er zijn dit jaar 91 boetes uitgedeeld waarvan er momenteel 89 succesvol geïnd zijn. Naar
verwachting zullen de resterende mensen nog betalen. Dit levert een totaal aan inkomsten
van €4.550,- op. De SSV registraties zijn voor TC de Uithof van belang voor het krijgen van
subsidies, dus het is nadelig voor de vereniging als leden dit niet doen.

Opmerkingen:
Thomas van Dam: Betekent dit dat er dan 300 mensen een boete hebben betaald?
Anouk Theeuwen: Nee, 90 mensen.

Daan Looijen: Het geld aan boetes is best wel veel en je geeft ook aan dat dit consequenties
heeft voor de vereniging. Willen jullie hier dan iets aan doen, zodat dit volgend jaar wel beter
gaat?
Lianne Beek: We nemen wel altijd contact op met iedereen die de registratie nog niet heeft
gedaan. Ze krijgen hier twee herinneringsmails van. We zouden eventueel aan het
kandidaatsbestuur mee kunnen geven dat deze koppeling slecht wordt gedaan. Wellicht
kunnen we in de toekomst proberen om ze ook op andere manieren te bereiken.
Anouk Theeuwen: De herinneringen gaan nu in principe alleen per mail, dus je zou inderdaad
kunnen kijken of je dit in de toekomst ook op andere platformen aan de aandacht kan
brengen.
Thomas van Dam: Is het niet mogelijk om bijvoorbeeld twee weken voor de deadline in te
zien wie de registratie nog niet gedaan heeft, om deze mensen vervolgens te herinneren?
Anouk Theeuwen: Dat gebeurt ook. Er is een algemene herinnering en daarna nog twee
persoonlijke herinneringen aan de mensen die het nog steeds niet gedaan hebben

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 €1050,-.

4.6. FestCieval 2022
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedraagt €1.250,-.

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

4.8. Wijzigen statuten

4.9. Oud besturenborrel 2021/2022
Het budget dat afgelopen jaar is gereserveerd is nu vrijgevallen, dit bedroeg €400,-.

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 geen 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

We hebben voor €25,- onze hardcups uitgeleend aan de volleybalvereniging Van Slag.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

Uitgaven
1. Algemeen



1.1. Vaste verenigingskosten
1.1.1 Bestuurskosten

1.1.2. KNLTB
Het overgrote deel van de KNLTB kosten van dit jaar zijn nog niet gefactureerd. Naar
verwachting zal dit €10.707,04 bedragen. Momenteel is €18,52 aan contributie
betaald.

1.1.3. Rabobank
De kosten van de Rabobank bedragen tot dusver €409,43.



1.1.4. Verzekeringen
Er is nog niks gerealiseerd aan kosten voor de verzekeringen van TC de Uithof.

1.1.5. Administratiekosten
De specificatie van de administratiekosten is als volgt:
AllUnited = €1.048,70
Sponsit = €159,72
TC de Uithof website domein = €238,11
Totaal = €1.446,53

1.1.6. ALV’s
De Beleids-ALV was goedkoop uitgevallen vanwege kosteloos zaalhuur. De H-ALV is
groter aangepakt om deze aantrekkelijker te maken.

1.1.7. Lidmaatschappen
Er zijn nog geen kosten gemaakt voor de lidmaatschappen van TC de Uithof bij
Vidius, Sportraad Utrecht en het Universiteitsfonds.

1.1.8. Reclameborden
Er is €150,- afdracht betaald aan Olympos voor de opbrengst reclame- en
winddoekenreclameborden van 2021-2022. Aangezien de factuur voor 2022-2023
waarschijnlijk weer in het volgende jaar valt, verwachten we geen verdere uitgaven
dit jaar.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

1.2. Cursussen
Op dit moment zijn er drie VTL-cursussen afgenomen. De kosten hiervoor bedroegen €75,-.
Naar verwachting zullen nog enkele leden een cursus volgen dit jaar.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

1.3. Promotie vereniging
1.3.1. Artikelen

1.3.2. Constitutieborrel



Voor de constitutieborrel zijn twee fusten gekocht. Hiervoor hebben wij nog geen
factuur ontvangen.

1.3.3. Vervanging Ulli
Er wordt geen nieuwe Ulli gekocht dit jaar.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

1.4. Tennisplaza
1.4.1. Opknappen plaza
Tot nu is er €21,58 uitgegeven voor kerstverlichting op het blokhut.

1.4.2. Stroomkosten blokhut
Er is €100,33 betaald voor de stroomkosten van 2021-2022.

1.4.3. Ophalen ballencontainer
De ballencontainer van Renewaball is nog niet geleegd dit jaar.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

1.5. Bedankjes
1.5.1. Actieveledendiner
Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het actieveledendiner.

1.5.2. Traktaties commissies
Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het trakteren van de commissies.

1.5.3. Oud-besturenborrel
Er is één oud-besturenborrel georganiseerd in de zomer. Hiervoor is €304,66
bekostigd. Er zal dit jaar nog een extra oud-besturen borrel georganiseerd worden.

1.5.4. Aanbieden fusten
Er zijn nog geen kosten gemaakt voor het aanbieden van fusten.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

1.6. Afschrijvingen
Er is nog geen geld afgeschreven voor niet-vlottende activa in bezit van TC de Uithof. De
draaitafel en fotocamera zijn namelijk nog niet gekocht

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

1.7. Club van 50
1.7.1. Bedankjes
Er is nog geen geld uitgegeven voor bedankjes aan de Club van 50.

1.7.2. Bestemmingen



Eén bestemming is bepaald vanuit vorig jaar, namelijk een nieuwe vlaggenmast.
Deze is nog niet gekocht. Er zijn nog geen nieuwe bestemmingen gekozen.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

1.8. Commissies

1.8.1. AcCie
De AcCie heeft tot nu toe het open feest georganiseerd. Hierop is €121,06 winst
gemaakt.

1.8.2. AlmanakCie
De almanak voor het jaar 2021-2022 is besteld ter waarde van €1.262,22. Ook is er
€129,50 betaald voor een InDesign-licentie.

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
Er is €18,- uitgegeven voor een prijs tijdens een van de Clubavonden.



1.8.5. DJ-Cie
Er is €44,- uitgegeven voor het Soundcloud premium account van de DJ-Cie. Deze is
nu wel afgesloten.

1.8.6. CER
De CER heeft tot nu toe niks uitgegeven.

1.8.7. GalaCie
Er is momenteel €6.700 voorgeschoten voor het DiesGala. De verwachting is dat
€1500,- vanuit het budget van de GalaCie komt.

1.8.8. DeuCie
Het lopende contract met BladNL kost maandelijks €129,91. Er is tot nu toe voor zes
maanden betaald voor een totaal van €667,15.

1.8.9. IntroweekendCie
Het Introductieweekend heeft TC de Uithof €3.205,11 gekost. Daarmee is de IWC
niet binnen het budget van €1.650,- gebleven. Vooral de locatie en boodschappen
waren duurder dan verwacht.
Er is wel winst gemaakt door de verkoop van Vipers, een sponsordeal van IWC, maar
dit is niet genoeg om het overschot te dekken.

1.8.10. IntegraCie
Momenteel is de introperiode afsluiting cantus wel betaald maar nog niet
geïncasseerd. De kosten staan op €814,89 en er zal nog €1.140,- geïnd worden.
Daarnaast hebben we nog geen factuur ontvangen vanuit de Rex voor de
kroegentocht.
De IntegraCie heeft tot nu toe niks van het budget gebruikt voor de introperiode. Er
zal nog €300 uitgegeven worden aan de prijzen voor de winnaars van de
introperiode.

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. Er wordt €1406,66.

1.8.12. LiftCie
Het afgelopen liftweekend heeft €175,24 gekost. We verwachten geen verdere
kosten dit jaar.

1.8.13. MVV
De MVV heeft dit jaar nog niets uitgegeven. Er is afgelopen jaar €2.458,21
opgehaald.

1.8.14. Open ToernooiCie
De OTC heeft momenteel nog niets uitgegeven.

1.8.15. OranjeCie
De OranjeCie heeft momenteel nog niets uitgegeven.

1.8.16. PromoCie
De PromoCie heeft geen budget.



1.8.17. Technische Commissie
De TeCo heeft €40,05 uitgegeven aan Google Forms premium.

1.8.18. ToCo
De ToCo heeft een met het Uilskuikentoernooi €180,22 winst gemaakt. Dit zal worden
gecompenseerd met aankomende toernooien.

1.8.19 UIT-Cie
De UIT-Cie heeft dit jaar €1.031,66 uitgegeven voor UIT 2022.

1.8.20. WintersportCie
De WintersportCie heeft nog niets uitgegeven.

1.8.21. EXTC
De EXTC heeft €1.016,75 uitgegeven. Echter verwachten we nog een factuur van
Olympos voor de baanhuur tijdens de het toernooi.

1.8.22. NSK-Cie
De NSK-Cie heeft €487,62 uitgegeven aan promotiemateriaal en stickers.

Opmerkingen:
Romy Leendertse: Even een mededeling dat de almanak na de wintersport onthuld wordt!

1.9. Wijziging statuten
Er is nog niets uitgegeven aan de wijziging van de statuten.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

2. Tennis

2.1. Conditietraining
Er is (nog) geen conditietraining geweest.

2.2. Najaarstraining
De (correcte) factuur voor de najaarstraining is nog niet binnengekomen. Naar verwachting
zal dit factuur €25.381,75 kosten.

2.3. Voorjaarstraining
De voorjaarstraining is nog niet geweest dus er zijn nog geen kosten gemaakt.

2.4. Selectie
Er is €4080,- betaald aan Van Bunderen Sportservice voor de najaarstraining van de selectie.



2.5. Subselectie
De (correcte) factuur voor de najaarstraining is nog binnengekomen. Naar verwachting zal dit
factuur €4.902,- kosten.

2.6. Najaarscompetitie
Er is €1468,37 uitgegeven aan de najaarscompetitie.

2.7. Voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie is nog niet geweest.

2.8. Wintertoernooi
Er is nog geen wintertoernooi geweest.

2.9. Taakuren
De taakuren worden pas aan het einde van het jaar gefactureerd.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

3. Overige uitgaven

3.1. Ulli’s gouden vleugels
Er is nog niks van Ulli’s gouden vleugels uitgegeven, er is nog een budget van €500,-.

3.2. Corona commissie potje
Er is dit jaar geen corona commissie potje.

3.3. Initiatieven potje Café Rex
Er is niets uitgegeven van het corona commissie potje. Aangezien het contract is verlopen
verwachten wij ook geen nieuwe initiatieven.

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

3.5. Ullicup
Er is nog geen winnaar van de Ullicup, dus er is nog niets uitgegeven aan de prijs hiervoor.
Het
budget van €200 blijft beschikbaar voor de winnaars van de Ullicup dit jaar.

3.6. Biercompetitie
De biercompetitie is officieel van start gegaan. Momenteel hebben we echter geen contract
meer met Café de Rex waar de biercompetitie voornamelijk afspeelt.

3.7. Gouden Demper
Er is nog niets uitgegeven van de Gouden Demper.



Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

4. Reserveringen

De reserveringen worden aan het eind van het jaar gereserveerd.

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

5. Onvoorzien

De specificatie van de onvoorziene kosten tot dusver is als volgt:
- Test tennisballen: €19,98
- Inkoop tennisballen: €1.487,50
- Boete KNLTB niet op komen dagen €360,-

Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

Balans



Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de ALV.

8. Investeringsplan
Niels Pagani geeft achtergrondinformatie over het investeringsplan:
Namens TC sparen wij jaarlijks als vereniging €1500 tot €2500 met het doel om een aanzienlijke
pot geld te sparen en uit te kunnen geven aan een groter project voor TC. Een voorbeeld hiervoor
is een clubhuis op Olympos 2.0. In de tussentijd hebben we nu €28.000 euro gespaard. Dat is best
veel. Echter, sinds dat wij sparen, hebben we het geld altijd op de bank laten staan. Als gevolg
zakt de waarde jaarlijks vanwege inflatie. Zo is €28.000 euro in 2023 evenveel waard als €23.000
in 2015.
Om dit probleem te dempen, is er vóór corona het idee van een investeringsplan opgekomen.
Hierbij investeren we ons spaargeld, maken we hier vervolgens winst op en voorkomen het
probleem van de inflatie. Dit is natuurlijk niet zonder risico, want een investering kan ook minder
waard worden. Meestal wil je er zeker van zijn dat je het geld niet nodig zal hebben voor minimaal
vijf jaar. Zo kan je een eventuele daling negeren en je geld laten staan totdat het weer stijgt.
Er zijn verschillende manieren waarop we ons geld kunnen investeren. Een paar jaar geleden
hadden de leden voorkeur voor een defensief, laag risico en duurzaam indexfonds. Hierbij leggen
wij geld in en is er een specialist die ons geld (en ook heel veel ander geld) administreert, opdeelt
en investeert in verschillende koersen. Hiermee spreid je het risico omdat je niet vastzit aan één
bedrijf, maar aan de markt.
Een andere optie zou zijn om het geld vast te zetten bij een bank. Hierbij leg je eenmalig geld in
voor een vaste tijd (4 jaar bijvoorbeeld) en krijg je daar een vast verhoogde rente op. Deze optie
geeft relatief weinig risico. Wel minder winst, maar voordeliger vanwege de stijgende rente waarde.
Dat zijn twee opties die wij hebben. Nu is het zo dat Olympos 2.0, waar wij eventueel ons
spaargeld voor willen gebruiken, dichterbij komt. Het was heel lang onduidelijk wanneer en waar
Olympos 2.0 zou komen, maar er beginnen nu concretere plannen te komen. Zo is er een plan
voor locatie, heeft de gemeente interesse getoond en wil Olympos dit gereed hebben in 2028. Als
wij iets willen neerzetten op Olympos 2.0, dan moet onze investering eventueel vóór het bouwen al
nodig zijn. Dit betekent dat het spaargeld eventueel al in de komende vijf jaar nodig is.



Opmerkingen:
Iris Baumann: Weten jullie al in hoeverre er bezig wordt gehouden met de verduurzaming van
Olympos 2.0? Bestaat er een kans dat je nu al investeert in bijvoorbeeld zonnepanelen die zij
uiteindelijk willen gaan gebruiken voor Olympos 2.0?
Niels Pagani: Nee, daar heb ik niks over gehoord. Zo concreet zijn de plannen nog niet.
Iris Baumann: Bij huishoudens zie je vaak dat mensen investeren in zonnepanelen op afstand.
Kan zoiets ook bij een grootschaliger iets, zoals bij TC de Uithof?
Niels Pagani: Ik denk dat dat wel kan. Echter, nu is het er nog iets te vroeg voor, denk ik.
Iris Baumann: Zeker als je verwacht dat je het geld binnen een aantal jaar nodig hebt, kan dit wel
een betere oplossing zijn dan het investeren in bedrijven.

Romy Leendertse: Wat willen jullie dan precies met dat geld gaan doen voor Olympos 2.0? De
universiteit betaalt het complex, maar wat gaat TC daar dan van betalen?
Niels Pagani: Idealiter niks, maar ik denk dat je niet zover komt. Je zou dus kunnen zeggen dat we
wel geld willen bijleggen, maar dat we daar wel iets voor tegenover willen.
Romy Leendertse: Dat klinkt op zich best wel goed, maar probeer dit echt goed vast te leggen. Het
moet namelijk niet zo zijn dat wij geld gaan investeren terwijl een andere vereniging op Olympos
dit niet doet, maar vervolgens wel hetzelfde krijgt. Maar als er goede afspraken gemaakt zijn en
het ligt al vast voor het nieuwe bestuur dan denk ik dat het een mooi idee is.
Niels Pagani: Bedoel je dit voor de investering of het spaargeld voor Olympos 2.0?
Romy Leendertse: Het spaargeld, dus dat anderen straks niet gaan profiteren van ons geld.
Iris Baumann: Als wij in de komende twee à drie jaar al gaan nadenken over hoe Olympos 2.0
eventueel verduurzaamd kan worden en je dit vervolgens voorlegt, kun je aangeven dat we deze
investering alleen willen maken als wij daar bijvoorbeeld een clubhuis voor terugkrijgen. Als je daar
zelf mee komt, zeker als het gaat over verduurzaming, kun je denk ik best ver komen. De
universiteit gaat daar heel goed op.
Lianne Beek: Dat is wel iets wat wij inderdaad op tafel kunnen leggen.

Lianne Beek kondigt een korte pauze aan van 10 minuten.

Niels Pagani: Mijn advies is om niet te investeren in een fonds, omdat dit relatief meer risico geeft
aangezien wij het geld in de nabije toekomst nodig hebben. De twee opties die ik voor mij zie is als
volgt:
1. Het geld vastzetten voor maximaal drie tot vier jaar en hier rond 1,5%-2% rente op krijgen.
2. Het geld houden op de spaarrekening (niets doen).
Dit allemaal gezegd hebbende: ik ben geen expert en ben vooral benieuwd wat jullie vinden. Ik
snap ook als dat het lastig kan zijn om überhaupt hier een mening over te hebben.

Opmerkingen:
Titus Bouman: Wat vindt de KasCie?
Niels Pagani: Zij mogen hier geen officieel advies over geven, omdat zij een controleorgaan zijn en
geen adviesorgaan. Als losse leden gaven ze wel aan dat zowel optie 1 als optie 2 goede opties
zijn.

Iris Baumann: Moeten we nu beslissen of het optie 1 of twee wordt? Ik zou sowieso niet niks doen,
maar om alleen optie 1 te doen is het ook niet helemaal. Is er niet nog een derde optie?
Titus Bouman: Ik snap de zorgen, maar is hier niet al door veel mensen naar gekeken? We
kunnen wel nog een keer gaan kijken, maar op een gegeven moment moet er ook een beslissing
gemaakt worden.
Iris Baumann: Mijn voorstel zou dus meer zijn dat we alvast een deel kunnen vastzetten en dat we
over het andere deel tijdens de Wissel-ALV gaan bepalen.



Julian Allemans Hartog: Als we voor optie 1 kiezen, is het €450 per jaar. Het is natuurlijk meer dan
als je niks doet, maar het is niet een mega hoog bedrag. Ik ben het misschien een beetje met Iris
eens.
Iris Baumann: Maar ik snap natuurlijk ook dat jullie er al veel onderzoek naar hebben gedaan.
Bodil van Beerschoten: Wat voor een opties zouden jullie dan nog meer willen zien?
Iris Baumann: Wat mij betreft meer iets richting de verduurzaming en niet het geld maar op de
markt gooien.
Bodil: Bedoel je dan investeren in verduurzaming voor Olympos 2.0 of überhaupt investeren in
verduurzaming?
Iris Baumann: Beide misschien wel.
Bodil van Beerschoten: Op het moment dat we gaan investeren, is dit best wel een groot risico
voor de vereniging. Je wilt het namelijk ook niet te lang vastzetten, omdat je het geld weer nodig
hebt voor 2028. Ik snap wel wat je zegt over verduurzaming voor Olympos 2.0, dus daar zou wel
naar gekeken kunnen worden.
Iris Baumann: Dat bedoelde ik ook inderdaad.
Bodil van Beerschoten: Als we nu voor optie 1 gaan wordt het sowieso pas ingevoerd bij de
Wissel-ALV. Ik zou je dan alleen richten op de verduurzaming bij Olympos 2.0. Als je het nog veel
breder gaat trekken, loop je een groot risico voor de vereniging.
Niels Pagani: Het een sluit het ander niet uit. Als je besluit te investeren in Olympos 2.0, kun je nog
steeds voor die tijd je geld tijdelijk vastzetten.
Lianne Beek: Wat we ook zouden kunnen doen, aangezien het pas bij de Wissel-ALV doorgevoerd
wordt, is stemmen voor optie 1 of voor optie 2 en dat we daarbij ons nog sowieso gaan verdiepen
in de verduurzaming.
Iris Baumann: Ik zou er ook best bij willen helpen hoor.

Stemming investeringsplan
Voor optie 1 (geld vastzetten): 33
Voor optie 2 (niks doen): 0
Neutraal: 7

Lianne Beek stelt vast dat er voor optie 1 gegaan wordt en dat er onderzoek gedaan zal worden
naar verduurzaming.

9. Naamsverandering TeCo
Vanuit de TeCo is er een verzoek gekomen tot wijziging van de naam van de commissie. De
commissie heeft de huidige naam ‘Technische Commissie’ en zou dit graag willen veranderen naar
Tennis Commissie. De afkorting van de commissie zou in dat geval hetzelfde blijven (TeCo). De
naamsverandering komt voort vanuit dat Technische Commissie niet heel duidelijk aanduidt waar
de commissie zich mee bezig houdt. De commissie wordt minder aantrekkelijk gevonden voor
potentiële nieuwe commissieleden. Aangezien de commissie zich bezighoudt met het indelen van
de competitieteams en trainingen, vonden de commissieleden “Tennis Commissie” passender.

Opmerkingen:
Iris Baumann: Is er dan ook een plan om de naam van de Technisch Commissaris te veranderen?
Ruben Hoekstra: Ik denk niet dat dat nodig is. Het doel is om de commissie aantrekkelijker te
maken, dus de naam van een bestuurslid heeft hier niet veel mee te maken.
Julian Allemans Hartog: Ik vind dan toch dat we ook kunnen onderzoeken of de naam van de
Technisch Commissaris niet ook veranderd kan worden naar Tennis Commissaris.
Lianne Beek: We kunnen dit meegeven aan het KB.

Arie Ligthart: Zou het niet helpen om dan ook de afkorting te veranderen, dus bijvoorbeeld
TennisCie in plaats van TeCo?



Lianne Beek: Het gaat vooral om de volledige naam. De afkorting kan altijd nog veranderd worden.

Anna Schotanus: Dus het doel is dat er mensen gemakkelijker in de TeCo gaan? Dus dat het
mensen niet af zal schrikken omdat ze door de naam nu denken dat het te technisch is?
Lianne Beek: Ja. Je ziet nu een trend dat de TeCo minder aantrekkelijk wordt gevonden. Op deze
manier hopen we de aantrekkelijkheid te verhogen.
Ruben Hoekstra: Als je aan eerstejaars zou vragen of ze het leuk lijken om in de Technische
Commissie te zitten, is de standaard reactie ‘niet echt, ik houd niet zo van techniek’. Dit proberen
wij dus op te lossen nu.
Anouk Theeuwen: Het woord technisch is bovendien sowieso niet heel passend in deze
commissie, omdat ze zich vooral bezig houden met tennis (bijvoorbeeld de trainingen) en steeds
meer technische dingen worden overhandigd aan de WebCie.

Luc Minnee: Krijgt de TeCo wel genoeg leden elk jaar? Het klinkt nu alsof het zo aantrekkelijk is
dat er bijna geen leden meer bij komen.
Lianne Beek: Er zijn op dit moment genoeg leden in de TeCo, maar er zouden er wel meer bij
kunnen. De commissie zit gewoon nog niet vol. Afgelopen jaren was dit volgens mij ook het geval.
Ruben Hoekstra: In de afgelopen jaren is het wel vaak geweest dat de TeCo bij eerstejaars niet
vaak voorkwam in de commissie voorkeuren.

Timo Brouwer: Heeft de ClubCie dan niet ook een andere naam nodig?
Lianne Beek: Wat mij betreft mag je het indienen en dan zullen we het er bij de volgende ALV over
hebben.

Merel van den Bos: Hebben jullie ook bij andere verenigingen gekeken hoe zij deze commissie
noemen?
Lianne Beek: De meeste verenigingen noemen het wel Technische Commissie.
Demi van der Gouw: Maar er zitten ook verenigingen bij die het anders noemen.
Ruben Hoekstra: Waarom zouden wij hierbij mee willen gaan als wij denken dat een
naamsverandering een positieve verandering kan maken?
Merel van den Bos: Omdat het toch een algemeen beeld is, net zoals dat jij Technisch
Commissaris heet. Ik kan mij niet voorstellen dat andere verenigingen bij wie het ook ‘Technische
Commissie’ heet niet tegen hetzelfde probleem aanlopen.
Demi van der Gouw: Klopt. Wij zijn ook niet de enige vereniging die deze naamsverandering doet.

Stemming verandering ‘Technische Commissie’ naar ‘Tennis Commissie’:
Tegen: 0
Neutraal: 6
Voor: 41

Lianne Beek keurt de naamsverandering goed.

10. Stamkroeg
In het halfjaarverslag was te zien dat de deadline voor het aangaan van een connectie met een
nieuwe stamkroeg voor 1 december niet was gehaald. Het proces van het zoeken naar een
nieuwe geschikte stamkroeg heeft natuurlijk niet stil gezeten. Dank aan iedereen voor het invullen
van onze enquête over de stamkroeg. Uit de enquête kwam naar voren dat de leden een aantal
wensen hebben wat ze graag terug willen zien in een stamkroeg:
1. Het heeft een centrale ligging met als voorkeur dat het binnen de singel bevindt.
2. De stamkroeg biedt meer ruimte dan Café Rex.
3. De drankprijzen moeten betaalbaar blijven.
4. Betere biersmaak.



Op basis van jullie wensen hebben we een lijst opgesteld van 15 verschillende kroegen en cafés in
de binnenstad van Utrecht. Deze stamkroegen zijn allemaal benaderd en bij interesse (10/15) ging
Danny samen met iemand anders van het bestuur in gesprek bij de desbetreffende stamkroeg. Na
aanleiding van al deze gesprekken hebben we gekeken naar:
1. De wensen aan beide kanten
2. De mogelijkheden om borrels te organiseren
3. Hoe het contact is met de contactpersoon van de kroeg
4. De faciliteiten van de kroeg

Uiteindelijk hebben we het aantal potentiële kroegen weten terug te brengen naar 4. Dat zijn:
- ‘t Pakhuis
- ‘t Gras van de Buren
- Café Otje
- Café de Beuntjes (ook wel restaurant Burger Masters genoemd)

Momenteel is Danny bezig met het inplannen van vervolggesprekken met de kroegen en is hij
bezig met het vergelijken van de mogelijkheden per kroeg en wat er maximaal eruit te halen valt.
Hiervoor is een bestand opgesteld om een overzicht te houden. De vervolggesprekken moeten
ervoor zorgen dat er wordt onderhandeld voor een zo goed mogelijke deal voor de vereniging.

Opmerkingen:
Luna Cori Carlitto: Hoeveel mensen hadden de enquête ongeveer ingevuld?
Lianne Beek: Ongeveer 70 mensen.

Iris Baumann: Ik kan mij natuurlijk voorstellen dat je per locatie voor- en nadelen hebt. Ik ben
benieuwd hoe jullie daar nu in staan als bestuur en wat per kroeg tot nu toe de voor- en nadelen
zijn.
Danny Leow: Wat betreft maximale capaciteit: ‘t Pakhuis heeft ruimte voor 250 man, ‘t Gras van de
Buren 400 man, Café Otje 160 man, Café de Beuntjes aan de linkerkant 100 man. Als het een
heel groot feest wordt, kan er eventueel uitgebreid worden naar 400 man. De prijsindicatie voor
een biertje ligt voor alle kroegen tussen de €3,20 en €3,50. Alle vier de kroegen hebben
airconditioning.

Arie Ligthart: Er was toch ook een optie in de enquête om de Rex te houden als stamkroeg? Hoe
vaak is daar op gestemd?
Danny Leow: Van de 70 leden die de enquête hebben ingevuld, stemde 53% voor een nieuwe
stamkroeg, 44% voor neutraal en 3% voor het blijven bij de Rex.
Lianne Beek: Daarnaast is het contact met Francis zeer vervelend en is er ook bij ons beleid
ingestemd dat we op zoek zouden gaan naar een nieuwe stamkroeg.

Anna Schotanus: Er wordt toch nog steeds gekeken naar alleen de donderdag? Of wordt er ook
breder gekeken?
Lianne Beek: De donderdag heeft onze voorkeur inderdaad.
Danny Leow: Op alle locaties kunnen besloten borrels worden gehouden op de donderdag.

Celine van de Koot: Is er nu ook een plan wat er gaat gebeuren totdat we een nieuwe stamkroeg
hebben?
Lianne Beek: Daar is het noodplan voor opgesteld. Die zou dus op de site kunnen komen.

Lianne Beek voegt nog iets toe aan de stamkroeg update:



Bij onze oude stamkroeg is het gebruikelijk om de TC borrels besloten te houden voor de hele
avond waarbij externen niet welkom zijn. Dat is natuurlijk heel gezellig voor alle TC’ers maar we
hebben gemerkt dat de borrel rond een uur of 12 minder druk beginnen te worden. Daar zouden
we graag verandering in willen brengen. Om de leegstroom in de kroeg tegen te houden willen we
graag een nieuw concept introduceren:
“De maandelijkse en extra borrels blijven een besloten borrel voor TC’ers tot een bepaalde tijd. Na
een bepaalde tijd zijn vrienden en externen welkom om mee te borrelen in onze stamkroeg.
Hierdoor zie je nieuwe gezichten, blijft de kroeg naar verwachting drukker voor een langere tijd en
kunnen vrienden & externen kennis maken met onze vereniging.”
Als er mensen zijn die graag hun mening willen geven over dit concept, steek dan je hand op.

Opmerkingen:
Lennart Vonk: Ik denk dat dit een beetje locatie afhankelijk is. Als je bij ‘t Pakhuis zit, kan ik mij
voorstellen dat je het niet de hele avond besloten wilt houden. Deze ruimte is namelijk groter dan
bij de Rex. Hetzelfde geldt voor ‘t Gras van de Buren.
Arie Ligthart: Ik denk dat tot 00:00 besloten wel nice is.

Grove stemming: Bijna iedereen is voor een besloten borrel tot 00:00, eventueel 23:00.

Bodil van Beerschoten: Het hangt er ook een beetje af van hoe laat de borrel start. De meeste
mensen komen pas om 22:00. Als je maar tot 23:00 besloten hebt, vind ik een uur vrij kort. Mijn
voorkeur zou ook uitgaan naar niet ‘t Pakhuis en niet ‘t Gras van de Buren, omdat dat te groot is
qua ruimte.

Daan Looijen: Zou het niet een idee zijn om een nieuwe peiling te doen over de selectie die er nu
is?
Iris Baumann: Je zou de komende tijd de borrels kunnen organiseren bij een van deze vier
kroegen. Dan kunnen we de kroegen testen. Desnoods doe je het een keer op een dinsdag.
Lianne Beek: Daar kunnen we over nadenken.

Josine Muller: We hadden afgelopen jaar na het Cycling Dinner een borrel bij ‘t Gras en toen
mochten we alleen gebruik maken van het achterste gedeelte en het wat echt heel druk. Ik vond
het zo druk, dat ik eigenlijk weg wilde. Dit wil ik dus meegeven voor als we alleen het achterste
gedeelte mogen gebruiken.
Anouk Theeuwen: Denk je dat het toen qua drukte vergelijkbaar was met de drukte bij een
‘normale’ borrel? Ik was er toen niet bij, dus ik heb geen idee.
Josine Muller: Het was wel relatief druk, maar dan nog.
Anna Schotanus: Er werd die avond ook heel veel gestolen bij ‘t Gras van de Buren. Heel veel
jassen en truien.

Merel van den Bos: We hebben het nu vooral over wat de leden willen en vinden, maar wat is
eigenlijk goed voor de vereniging? Je wilt natuurlijk het liefst een contract dat lang duurt en waar je
veel sponsorgeld uit haalt. Wat is nu de beste deal wat jullie betreft?
Danny Leow: In de vervolggesprekken zal concreter worden wat ze kunnen en willen betekenen in
de samenwerking wat betreft sponsorgeld en dergelijke. ‘t Pakhuis en Café de Beuntjes zijn tot nu
toe het meest enthousiast voor de sponsoring. De andere twee kroegen zijn hier wat
terughoudender in. Ze zijn wel bereid om kortingen te geven op drankjes, maar ze praten niet
zoveel over promotie. Bij de volgende gesprekken zal ik er weer een overzicht maken en dan
horen jullie hier meer over.
Iris Baumann: Wanneer zijn de vervolggesprekken?
Danny Leow: Twee staan er nu gepland voor volgende week.



Bodil van Beerschoten: Wat is het sponsorbedrag dat de Rex normaal aan ons gaf?
Danny Leow: Per borrel dat we langs kwamen kregen we €100 euro.
Bodil van Beerschoten: Je gaf aan dat ‘t Pakhuis en Café de Beuntjes het meest enthousiast
waren wat betreft de sponsoring. Wat is de verwachting qua naar welk bedrag zij willen gaan?
Danny Leow: Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen eigenlijk. We hebben het nog niet concreet
gehad over de prijzen. Het eerste gesprek wat meer oriënterend.
Bodil van Beerschoten: Hebben jullie een streefbedrag?
Danny Leow: We willen wel terug naar het oude bedrag. Daarnaast hopen we ook korting te
krijgen op de bierprijzen. Mocht het zo zijn dat de bierprijzen echt voordeliger uitvallen, dan kan het
sponsorbedrag misschien weer wat naar beneden. Uiteindelijk wordt er naar het totaalplaatje
gekeken.

Iris Baumann: Als kroegen het lastig vinden om een vast bedrag te geven, zou je ook kunnen doen
dat je het deels vast doet en deels op basis van de omzet.
Danny Leow: Veel kroegen zijn flink tegen prestatiebedragen. Ze zijn eerder bereid om meer
korting te geven dan om met prestatie bedragen te werken.

Bodil van Beerschoten: Wanneer is het plan dat wij weer op de hoogte worden gesteld en wanneer
de knoop wordt doorgehakt?
Danny Leow: Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe snel de andere twee kroegen reageren. Daarnaast
moet er een goed overzicht worden gemaakt en dat heeft tijd nodig. Ik durf nu niet iets concreets
te zeggen, maar ik hoop dat dat we jullie zo snel mogelijk weer een update kunnen geven.
Lianne Beek: Het hangt er ook vanaf hoe voordehandliggend de keuze uiteindelijk is. Als er maar
één reële optie overblijft, is de keuze waarschijnlijk eerder gemaakt dan als ze allemaal
vergelijkbaar zijn.
Bodil van Beerschoten: Ik denk dat het wel goed is om een paar deadlines te stellen. Het zou
zonde zijn om dit uit te stellen tot de Wissel-ALV.
Lianne Beek: We willen het contract zeker voor de Wissel-ALV al getekend hebben.
Anouk Theeuwen: Dat is voor iedereen ook voordeliger, want dan hoeven we ook niet meer voor
elke borrel telkens een kroeg te vinden.

Romy Leendertse: Wat is nu het plan voor de komende borrels in februari?
Lianne Beek: De borrel van 14 februari staat al vast bij de Rex. De borrel van 2 februari zal ook
waarschijnlijk bij de Rex gehouden worden.
Demi van der Gouw: Er zal voor elke borrel gewoon een locatie worden geregeld. Daar zijn we
gewoon elke keer mee bezig.
Josine Muller: Misschien een onredelijke vraag,maar komt dat wel goed met die borrels bij de Rex
als je ze zonder contract daar laat houden? De kans op onenigheid is dan vrij groot.
Lianne Beek: Het contract met Francis loopt inderdaad minder goed, maar het contact met Cees
gaat best prima. Wij maken gewoon elke keer losse reserveringen in overleg met Cees.

Anna Schotanus: Is nu de conclusie dat er na de vervolggesprekken met de kroegen een nieuwe
update zal komen, gekoppeld aan een nieuwe enquête gericht op deze vier kroegen?
Anouk Theeuwen: Ik zou je er niet op vastpinnen dat er sowieso een nieuwe enquête zal komen.
Danny Leow: Het hangt helemaal van het resultaat af van de vervolggesprekken.

Iris Baumann: Café de Beuntjes is wel heel interessant qua bierprijzen en dat ze hun eigen bier
brouwen, maar wij waren daar een keer eten voor het gala en de service was echt heel slecht. Ik
zie het ook niet helemaal voor me hoe we daar echt een feest kunnen vieren.
Danny Leow: Die vraag kreeg ik ook binnen van meerdere leden en dat ga ik ook zeker
meenemen.



11.Olympos 2.0
Lianne Beek vertelt dat er ten opzichte van de vorige ALV geen verdere vorderingen zijn.

Opmerkingen:
Romy: Is er nog wel contact met de TOUS en andere verenigingen over Olympos 2.0?
Lianne Beek: Ja, dat gebeurt nog steeds. Er worden ook steeds meer verenigingen bij geworven
die ook aan het overleg deelnemen.
Romy Leendertse: Dus er is nog wel een lobbygroep?
Lianne Beek: Ja, zeker! Er zijn nu verschillende commissies vanuit de Sportraad en de voorzitter
van USHC staat hier goed op, dus dat is top.
Romy Leendertse: Is er dan ook contact met de gemeente?
Niels Pagani: Er is iemand van de gemeente ook langs geweest op Olympos en daar zijn we ook
bij geweest met allerlei verenigingen.
Lianne Beek: En er zijn ook meer partijen geïnteresseerd om langs te komen.

Luna Cori Carlitto: Er was hier toch ook ooit een werkgroep van, binnen TC? Is dat nog een ding?
Lianne Beek: Op papier is deze werkgroep er wel, maar deze is er in de praktijk niet meer.

12. W.V.T.T.K.
Er is verder niks ter tafel gekomen.

13. Rondvraag
Romy Leendertse: Waarom heeft Danny geen das om?

14. Sluiting
Lianne Beek sluit de vergadering op 19 januari 2023 om 21:08.


