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Interim bestuur 

 

Beste leden van TV Dieren, 
 
Tijdens de twee avonden waarop de ALV eind september heeft plaatsgevonden heeft 80% van 
de aanwezige leden gestemd voor het plan van de groep verontruste leden. Tevens hebben de 
leden ingestemd met de benoeming van een interim-bestuur dat de taken overneemt van het 
oude bestuur. Dit betekent een nieuwe start voor onze vereniging, met eigen regie over de 
ledenadministratie, de contributie en de banen. Een mooi resultaat en een goede start voor een 
nieuwe fase van TVDieren!  
 
Inmiddels heeft een interim bestuur de taken van het oude bestuur overgenomen.  
De penningmeester van het oude bestuur, Serge Schulski, zal in de eerstkomende ALV de 
jaarrekening 2019 en de verantwoording voor uitgaven tot en met 2020 aan de leden 
voorleggen en er voor zorgdragen dat een kascommissie haar verslag kan uitbrengen. Op basis 
daarvan kan de ALV decharge verlenen aan het oude bestuur. 
 
De datum voor de volgende ALV is: dinsdagavond 27 oktober 20:00 uur.   
Deze ALV zal online plaatsvinden. 
U ontvangt nog een formele uitnodiging met agenda en een linkje voor deelname. Op de 
agenda staat de vaststelling van de jaarrekening 2019/2020 en de benoeming van een nieuw 
bestuur. Tot de datum van de vergadering kunnen leden zich melden als kandidaat voor het 
bestuur. Momenteel hebben zich de volgende mensen als kandidaat gemeld: 
Peter Lokhorst  - voorzitter 
Evert Meermans  - penningmeester 
Manita van Engelenburg - secretaris  
Eveline vd Kwaak  - horeca / contact met Polysport 
Angela Goosens  - jeugd 
Werner vd Linden  - sponsoring 
Mark Hoogink   - sponsoring 
 
 
Wat staat op de actielijst van het nieuwe bestuur? 
 

1. Het interim bestuur zal de principeovereenkomst met Polysport voorleggen aan een 
notaris / jurist om tot een definitieve tekst te komen. Hierbij zal tevens afstemming 
plaatsvinden met de gemeente en Polysport. Het is daarbij belangrijk om er op toe te 
zien dat in de nieuwe opstalovereenkomst die Polysport en de gemeente zullen 
opstellen de rechten van de tennissport voldoende zijn gewaarborgd. 

2. Na installatie van het nieuwe bestuur zal de overeenkomst met Polysport getekend 
worden. Het doel is om voor de kerst alles definitief geregeld te hebben zodat op 1 
januari alle afspraken in kunnen gaan.  

3. Speelrecht en contributie. In het vierde kwartaal van 2020 is door Polysport voor de 
laatste keer speelrecht gefactureerd . Vóór 1 januari 2021 zal de vereniging de 
contributieheffing in gang zetten. Het volledige jaarbedrag voor 2021 zal in principe in 
één keer geïnd worden. Iedereen die op 1 januari 2021 als lid bij de vereniging 
geregistreerd staat én/of iedereen die in het laatste kwartaal van dit jaar speelrecht heeft 
betaald wordt beschouwd als lid van TV Dieren. Spelen op het Polysport complex kan 
vanaf 1 januari 2021 alleen als lid van de tennisclub, dat betekent dat er vanaf 1 januari 
geen speelrecht meer ingekocht kan worden bij Polysport anders dan via lidmaatschap 
van de vereniging. De enige uitzonderingen hierop zijn; een  introducee van een lid en 
de gasten van Polysport die tegen betaling eenmalig kunnen tennissen. 



4. Het bestuur zal meerdere partijen uitnodigen een offerte te maken voor de renovatie van 
de banen 7, 8 en 9. Vervolgens zullen er gesprekken met de bank gestart worden om te 
bekijken welk bedrag geleend kan worden en onder welke condities. Op basis hiervan 
zal een nieuwe begroting voor 2021 gemaakt worden die aan de leden wordt 
voorgelegd.  Het doel is om voor de competitie van 2021 de banen vernieuwd te 
hebben. 

5. Met de KNLTB zal overleg gestart worden om te kijken welke ondersteuning zij kunnen 
geven m.b.t. de systemen voor afhangen van de banen, ledenadministratie, interne 
communicatieapps, website, financieel beheer en contributie inning. Het bestuur zal 
daarna een keuze maken voor de aanschaf van bepaalde systemen waarmee we ons 
eigen verenigingsbeheer kunnen voeren en de communicatie met de leden in kunnen 
richten. 

6. Met Polysport zal overleg plaatsvinden over de invulling van de gebruikersovereenkomst 
van het horeca gedeelte, de kleedkamers, inrichting prieel, de toegang tot prieel en 
toiletten, de aanleg van lichtschakelaars, het onderhoud van het park, etc, etc.  Daar 
waar mogelijk worden de afspraken geeffectueerd per 1 januari, maar waar dat niet 
mogelijk is (kleedkamers) in ieder geval voor de start van de competitie in april. 

7. Zo snel mogelijk zullen de diverse commissies hun plannen gaan maken voor een 
toernooi en activiteiten kalender, het onderhoud van de banen en alles wat daarbij hoort, 
de voorbereiding en organisatie van de competities en de PR, werving en interne 
communicatie. 

 
Er is veel te doen. En we merken dat er veel energie is bij de leden en dat heel veel mensen 
actief willen deelnemen in het bestuur of in een commissie. Wilt u ook een steentje bijdragen? 
Of het nu gaat om het onderhoud van het park (groene handjes?), de communicatie en PR 
(creatief met pen en social media?), leuke activiteiten (altijd in voor een feestje?), ledenwerving 
(slim en innovatief?), activiteiten voor de jeugd (sportief en actief?) of sponsoring (goed oog 
voor commercie?),……. iedereen is welkom.  
Interesse om mee te doen? Stuur een mail naar secretariaat@tvdieren.nl  
 
We hebben er zin in!! 

 
 
Met dank aan de groep verontruste leden !! 
 

Het interim bestuur:  Eveline van der Kwaak, Manita van Engelenburg en  Peter Lokhorst. 


