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NOTULEN     
 

 LEDENRAADSVERGADERING 
                          

 
 
Datum/tijd:  Zaterdag 7 december 2019  - aanvang 10.00 uur 
Locatie:  NTC, Bovenkerkerweg 81, Amstelveen (locatie Bowling De Kegel) 
  

Aanwezig: 
Ledenraad: 
Sander Akkerman, Johan Bakens, Tanja Bessembinders, Anita Blijleven, Angeli van Buren, Geert van 
Dijken, Klaas-Jan Doeven, Karin Donk, Twan van Erp, Anja van der Heide, Maarten Jansen, Floris Jonkers, 
Twan Lensen, Jeanet Meijerink, Jorinde Pels, Paul Schmitz , Hannie Stolwijk-de Rek, Arno van Trigt (iets 
verlaat), Barbara Vehmeijer, Arjan Veninga, Matthijs Verdam, Jilles Visser, Oscar Vos en Hanneke 
Wijdeveld. 
Bondsbestuur: 
Roger Davids (Voorzitter), Peter Hendriks (Secretaris), Wolfgang Born (Penningmeester), Steven Bannink 
(Bestuurslid Wedstrijdtennis), Marchien van Doorn (Bestuurslid Verenigingstennis), Mariette Verbruggen 
(Bestuurslid Algemene Zaken) en Eric Wilborts (Bestuurslid Toptennis). 
Beroepsorganisatie: 
Erik Poel (Algemeen Directeur), Robert Jan Schumacher (Directeur Dienstverlening), Eddy Gaytant 
(Manager Finance a.i.) en Lous Elshof (Notulist).  
Transitieteam Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing: 
Adriaan van Assem (lid). 
 
Afwezig:  
Ledenraad: 
Rick Bollen, Guido Mulder, Jelle Oosterhoff, Guus Quaedvlieg en Hélène van der Veur. 
Beroepsorganisatie: 
Jacco Eltingh (Technisch en Commercieel Directeur), Rosalie Tamminga (Manager Bestuurlijke Zaken & 
Juridische Zaken). 
Transitieteam Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing: 
Erna Balk (lid) 
 
1. Opening en mededelingen 

De Ledenraadsvergadering wordt om 10.00 uur geopend door Roger Davids, Voorzitter. Hij heet de 
aanwezigen waaronder enkele toehoorders (vertegenwoordigers van verenigingen) van harte welkom. 
Namens Transitieteam Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing is Adriaan van Assem aanwezig.  
Na een korte terugblik wordt vooruitgekeken naar de opening van het NTC op 12 december a.s. en 
het NK Tennis in Alphen aan de Rijn dat van 14 tot en met 22 december 2019 gespeeld wordt. 
Ter nagedachtenis aan Hennie Ardesch (76) wordt een moment van stilte in acht genomen. 
Ardesch, oud-Ledenraadslid en drager Gouden Districtsspeld Overijssel, heeft zich bijzonder 
verdienstelijk gemaakt voor de KNLTB.  
Roger attendeert tot slot de Ledenraad op ‘Sharepoint Ledenraad’, het platform met informatie 
specifiek voor de Ledenraad dat sinds begin december 2019 beschikbaar is. Hij verzoekt het 
mailadres bestuurlijkezaken@knltb.nl te gebruiken voor alle communicatie rondom bestuurlijke zaken. 
 
Vervolgens wordt het woord gegeven aan Peter Hendriks, Secretaris, die de vergadering als technisch 
voorzitter verder zal leiden. 
Na zijn welkomstwoord volgen enige huishoudelijke mededelingen: 

• Om te benadrukken dat Ledenraadsleden álle KNLTB leden vertegenwoordigen is er op de naam-
badges Ledenraad geen vermelding (meer) van de provincie. 

• Hoofdonderwerpen deze vergadering zijn het Jaarplan en de Begroting 2020. Er heeft met de 
huidige Ledenraadsleden geen sparring over deze stukken kunnen plaatsvinden als gevolg van 
hun installatie per medio juni 2019 en het al lopende proces. In 2020 en verder zal er wél met de 
Ledenraad overleg plaatsvinden conform de bestuurlijke jaarcyclus. 

• Met betrekking tot het verzoek om het “vooraf indienen van schriftelijke vragen door de Ledenraad” 
in de toekomst weer mogelijk te maken geeft Peter aan hier later op terug te komen. 

mailto:bestuurlijkezaken@knltb.nl
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• Op zaterdag 8 februari 2020 zal voorafgaand aan de Fed Cup wedstrijden in Den Haag een 
informele Ledenraadsbijeenkomst worden gehouden. Met (bestuurlijke) samenwerking als thema 
zullen ervaringen uitgewisseld worden. 

• De Ledenraad bestaat uit 29 leden waarvan 5 leden vandaag afwezig. Er zijn 2 machtigingen afge-
geven waardoor het aantal stemgerechtigden 26 bedraagt. De verleende machtigingen (afwezig - 
gemachtigde) zijn niet als zodanig genoemd tijdens de vergadering: Guido Mulder - Twan Lensen 
en Hélène van der Veur - Geert van Dijken. 

• Het stemmen over zaken vindt plaats bij acclamatie óf opsteken van de gekleurde stemkaarten, 
terwijl het stemmen over personen schriftelijk plaatsvindt. Het stembureau wordt gevormd door 
Sander Akkerman, Angeli van Buren en Klaas Jan Doeven, waarvoor dank. 

 
2. Notulen voortkomend uit de openbare Ledenraadsvergadering van 18 september 2019 

- Peter Hendriks (ter vaststelling) 
Floris Jonkers heeft de volgende opmerking over het gestelde tijdens rondvraag (“het bij voorkeur niet 
gebruiken van alternatieve mailadressen KNLTB Ledenraad die niet door KNLTB zijn geïnitieerd 
waarbij mailadres Ledenraadsleden Noord-Holland als voorbeeld is gesteld”):  Hij vindt de opmerking 
van Klaas-Jan Doeven jammer omdat de Ledenraadsleden uit Noord-Holland er na een aantal 
maanden achter gekomen zijn dat hun ‘eigen’ mailadres prima werkt en dat verenigingen hen goed 
weten te vinden. Peter benadrukt dat de opmerking niet negatief bedoeld is en noemt hierbij dat het 
wél steeds van groot belang is dat eenieder in zijn of haar eigen rol blijft en dat dit ook scherp bewaakt 
moet worden. Dit alles mede in het kader van het vertegenwoordigen van àlle leden en niet alleen een 
vertegenwoordiging op regionaal niveau. 
Met dank aan de notulist worden de notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 
18 september 2019, met inachtneming van de opmerking van Floris Jonkers, vastgesteld. 

 
3. Ingekomen stukken – Peter Hendriks (ter informatie) 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Jaarplan 2020 – Roger Davids/Erik Poel (informerend en ter vaststelling) 
De totstandkoming respectievelijk goedkeuring van plannen en de hiërarchie hierin (piramide) worden 
toegelicht; de Strategische Doorkijk dient als basis voor het Jaarplan en de hieruit voortvloeiende 
focusprojecten, afdelingsplannen en tot slot de individuele doelstellingen. Roger noemt in dit verband 
dat soms bijstelling op basis van goede argumenten noodzakelijk is, zoals uitstel van het programma 
Alles-in-1 voor recreatieve senioren. Ook in 2020 is er focus op behoud en werving met sterke rand-
voorwaarden. In relatie tot de 3 T’s zijn er een zestal topprojecten t.w. Marcom (Tennis), Jeugd en 
Wedstrijdaanbod (Tennisser) en Versterken Kader, ICT en Padel (Tennisvereniging). Na een korte 
discussie over de ongebonden tennisser wordt onder meer genoemd dat met deze groep in de 
Statuten al rekening is gehouden door verruiming naar andere stakeholders en er een pilot loopt met 
SCALA (soort van club overstijgende poule). Daarnaast zal het “Meet & Play” (padel) op een later 
moment ook uitgerold worden voor tennis. Voor wat betreft monitoring van de doelstellingen wordt 
verwezen naar de beschikbare dashboard rapportages op verschillende niveaus. Het dashboard 
Ledenraad is in ontwikkeling; komend voorjaar zal de Ledenraad over de voortgang geïnformeerd 
worden. De vraag “Hoe zien we de positie van de KNLTB t.o.v. de VNT?” wordt beantwoord met de 
mededeling dat de VNT gaat nadenken over de rol die zij willen gaan vervullen in de toekomst. 
Gesteld wordt dat in Jaarplan 2020 verwezen wordt naar een verbetering ten opzichte van 2019, doch 
dat de cijfers onvoldoende duidelijkheid geven. Roger hoopt nu op het vertrouwen van de Ledenraad 
dat beter inzicht straks gegeven kan worden op basis van de nieuwe rapportages. Hierna wordt het 
belang van een goede (club)cultuur besproken waarbij de inzet van social media/social events 
essentieel is. Roger geeft aan dat hier al met elkaar aan gewerkt wordt, onder andere door middel het 
versterken kader en de vitaliteitsscan voor verenigingen. Veel inzichten zijn verkregen door ‘back to 
basics’ van Berend Rubingh en de KNLTB vitaliteitsscan voor verenigingen. Het programma zal 
komende jaren verder uitgebouwd worden, aldus Robert Jan.  
Goedkeuring van het Jaarplan 2020 wordt vervolgens in stemming gebracht; het Jaarplan 2020 wordt 
bij acclamatie vastgesteld. 

 
5. Financiën – Wolfgang Born (informerend en ter vaststelling) 

Wolfgang geeft aan dat de voorliggende Begroting 2020 een vertaling is van het zojuist vastgestelde 
Jaarplan 2020. Eddy Gaytant, Manager Finance a.i., dankt hij voor zijn inzet. Wolfgang geeft aan dat 
er in tegenstelling tot het verleden nu geen mogelijkheid geboden is tot het schriftelijk vragen stellen of 
toelichtingssessie doch dat hij 6 december jl. een constructief gesprek heeft gehad met één van de 
Ledenraadsleden die vragen had. De belangrijkste punten in voorlopige realisatie 2019 worden door 
hem toegelicht; dit zijn onder andere de Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing, verhuizing naar 
Amstelveen en de ledendaling (van laatste is bij alle sportbonden sprake). Kosten rondom de intensi-
vering samenwerking met padelbond zijn niet afzonderlijk vermeld in begroting. Teneinde de gestelde 
ambities en goede serviceverlening te kunnen waarmaken is in 2019 het personeelsbestand uitge-
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breid. Tot slot wordt vermeld dat kosten gemoeid met het verweer tegen Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) ertoe hebben geleid dat met een klein verlies afgesloten wordt.  
Vervolgens wordt overgegaan tot een toelichting op de belangrijkste punten in de financiële begroting 
2020 zijnde de ledendaling (minder dan in 2019), verhuizing Amstelveen (voorziening sociaal plan), 
personeelsuitbreiding met 1,7 fte en enkele projecten zoals Jeugdplan, focus wedstrijdaanbod, 
bestuurlijke vernieuwing, versterken kader en ICT. Naar aanleiding van de vaststelling door Hanneke 
Wijdeveld dat - zoals ook in 2018 - voor de toegepaste index van 3,9% opnieuw een dubbele 
indexering is gehanteerd (prijsindex 2,4% én salariscomponent) wordt de toezegging gedaan om te 
bekijken hoe dit in de toekomst aangepast kan worden. De indexering voor 2020 is echter toegepast 
met het oog op het kunnen waarmaken van alle hoge ambities. Hanneke zegt zich niet te kunnen 
vinden in deze wijze van indexeren. Na een discussie over de indexering geeft Roger aan dat in 
voorjaar 2020 tijdens de strategische discussies met de Ledenraad hierover van gedachten gewisseld 
zal worden; Directie en Bondsbestuur zullen dit voorbereiden. Desgevraagd antwoordt Erik dat de 
contributie van de tennisbond significant lager ligt ten opzichte van de gemiddelden van andere 
sportbonden (info benchmark NOC*NSF/78 bonden) en dat er geen correlatie is tussen hoogte 
contributie en uitstroom leden. Wolfgang geeft aan dat in de begroting het bedrag voor afschrijving 
aan de hoge kant is; er zal worden gekeken naar mogelijke aanpassing van de afschrijvingstermijnen 
met als leidraad de economische levensduur. Opgemerkt wordt dat het ergens tegendraads voelt dat 
er sprake is van personeelsuitbreiding bij een daling van het aantal leden. De ontwikkeling in de 
personeelsplanning is ook een discussieonderwerp binnen het Bondsbestuur, echter de begrootte 
personeelskosten zijn gebaseerd op het waarmaken van de nu gestelde ambities in 2020 waarbij de 
KNLTB dichter op de verenigingen wil zitten (investering in Accountmanagers). In het voorjaar 2020 
zal het bestuur met een meer uitgebreide visie hierop komen. Eric geeft aan het eens te zijn met de 
Ledenraad over de stelling dat de trend niet goed is en dat dit alle aandacht heeft; hij geeft een 
uiteenzetting hoe de personeelskosten zijn samengesteld (vaste respectievelijk flexibele schil plus 
inleners) en dat het idee is om straks minder inleners aan te stellen.  
Aansluitend informeert hij de aanwezigen over de opgerichte Grand Slam Club, een onafhankelijke 
business club waarin zakenmensen met een groot tennishart deelnemen. GSC opbrengsten komen, in 
overleg met de KNLTB, toe aan concrete projecten ter ondersteuning aan talentvolle Nederlandse 
(jeugd)spelers. Het programma is gekopieerd van de Zweedse tennisbond die hiermee een extra 
budget van € 5 mio. gegenereerd heeft; volgend jaar zal een uitwisseling met de Zweedse partners 
plaatsvinden. In 2020 zal meer informatie volgen wat de GSC voor het Nederlandse tennis kan 
betekenen. In het voorstel vaststelling contributies en bijdragen voor 2020 (“Tevens wordt de stijging 
van de KNLTB loonsom op basis van anciënniteit meegenomen (1,86%)”) wordt vastgesteld dat de 
vermelde 1,86% onjuist is moet zijn 3.31% (schrijffout). Wolfgang verklaart hierna stijging van loonsom 
op basis van anciënniteiten welke van toepassing is binnen de CAO Sport; er volgt een korte discussie 
hoe deze binnen organisaties al dan niet geabsorbeerd wordt. Op de procedurele vraag van Arjan 
Veninga over de mogelijkheid tot het eventueel op een later moment goedkeuren van de begroting 
2020 op basis van een betere onderbouwing, wordt door het Bestuur toegelicht dat er nu geen andere 
keuze is daar de huidige gang van zaken mede het gevolg is van historie. Op basis van de aange-
paste jaarcyclus zal er in de toekomst op een eerder moment en meer betrokkenheid zijn door zowel 
Ledenraad als Bondsbestuur in de voorbereidingen richting Jaarplan en Begroting. Erik geeft aan dat 
de discussie zich nu heeft toegespitst op de technische invulling van de contributie doch wijst op de 
toegevoegde waarde die de KNLTB biedt voor deze contributie zoals ‘Meet & Play’, geen afdracht 
tenniskids onder 6 jaar, geen afdracht jeugdtoernooien et cetera waarmee de KNLTB zich richt op het 
tennis hetgeen uiteindelijk ook ten goede zal komen aan àlle tennissers. Hanneke zegt akkoord te 
kunnen gaan met de begroting op voorwaarde dat genoemde punten inderdaad volgend voorjaar 
besproken worden met de Ledenraad. Floris Jonkers noemt in dit verband dat uit kringbijeenkomsten 
naar voren gekomen is dat bestuurders tegen de ‘automatische’ contributieverhoging zijn en dat 
sommige verenigingen al met hun eigen “Meet & Play” begonnen zijn. Hij stelt daarom de contributie-
berekening nogmaals te bekijken en te herijken. Tot slot wordt door een Ledenraadslid genoemd dat 
er nog een verbeterslag gemaakt kan worden door bijvoorbeeld een betere toelichting op de begroting 
en het benoemen van significante verschillen in de diverse posten. Vanuit de Ledenraad wordt hierop 
een opmerking gemaakt dat niet teveel in detail moet worden gegaan in het kader van aanhouden van 
de ‘eigen’ rol.  
Zowel de begroting 2020 als contributies en bijdragen 2020 worden vervolgens vastgesteld met 
25 stemmen vóór en 1 stem tegen. Wolfgang dankt de Ledenraad voor het gestelde vertrouwen. 
 

6. Herbenoemingen – Bondsbestuur (ter vaststelling) 
Een aantal voordrachten voor (her)benoeming van leden in gremia, die de Ledenraad (her)benoemt, 
is ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Op basis van de geldende reglementen zullen een 
maximale zittingstermijn van 9 jaar vanaf de eerste startdatum en een benoemingstermijn van 3 jaar 
van toepassing zijn. Sijbrand Krans, lid Raad van Beroep, is in juni 2020 de beoogd opvolger van 
Jeroen Heijstek, Voorzitter, die vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn de Raad van 
Beroep zal verlaten.  
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Barbara Vehmeijer vraagt zich, niets ten nadele van de huidige kandidaten, af of er geen tegen-
kandidaten zijn voor de volgens rooster aftredende functionarissen daar er haar inziens sprake is van 
vacatures. Toegelicht wordt dat ingeval van goed(e) functioneren/ervaring kandidaten ter herbe-
noeming worden voorgedragen aan het Bondsbestuur welke deze voordrachten na akkoord voorlegt 
aan de Ledenraad. Eventuele vacatures worden vermeld op de site doch ervaring leert dat het zeer 
moeilijk is de juiste kandidaten te werven. Rosalie Tamminga, Manager Bestuurlijke Zaken/Juridische 
Zaken, zal verzocht worden duidelijk te maken hoe procedures rondom invulling van de verschillende 
functies lopen. Toegezegd wordt aankomende voordrachten meer uitgebreid te motiveren met ver-
melding van de gevolgde procedure. 
Ter vergadering volgt een schriftelijke stemming ‘herbenoemingen’ met de navolgende uitslag: 
Bondsbestuur: Roger Davids, Voorzitter, wordt per 15 december 2019 herbenoemd voor een tweede 
termijn met 26 stemmen vóór. Peter Hendriks, Secretaris, wordt per zelfde datum herbenoemd voor 
een tweede termijn en wel met 25 stemmen vóór en 1 blanco stem. Aanklager: Pascal Bovens wordt 
per 16 december 2019 herbenoemd voor een derde termijn met 25 stemmen vóór en 1 ongeldige 
stem. Henk de Graaff wordt per zelfde datum herbenoemd voor een derde termijn met 24 stemmen 
vóór; 2 stemmen zijn ongeldig verklaard. Tuchtraad: Wesley Bruins, Margo Kok en Corinne van de 
Walle, allen lid Tuchtraad, worden per 16 december 2019 unaniem herbenoemd voor een derde 
termijn met 26 stemmen vóór. Raad van Beroep: Marjolijn van Deventer en Yvon van Houdt, beiden 
lid Raad van Beroep, worden per 16 december 2019 herbenoemd voor een derde termijn met 26 
stemmen vóór. Sijbrand Krans, lid Raad van Beroep, wordt als lid Raad van Beroep herbenoemd voor 
een derde termijn met 25 stemmen vóór en 1 ongeldige stem. Commissie Administratieve Over-
tredingen: Frans Smit en Jack Burm, beiden lid Commissie Administratieve Overtredingen, worden per 
12 januari 2020 herbenoemd voor een derde termijn met 25 stemmen vóór en 1 stem tegen.   
 

7. Ledenraadsverkiezingen – Peter Hendriks/Hanneke Wijdeveld (ter informatie) 
Peter refereert aan het project Bestuurlijke en Organisatorische Vernieuwing en geeft het woord aan 
Hanneke welke uiteen zet hoe de Ledenraadsverkiezing 2019 tot stand gekomen is met inzet van de 
Selectiecommissie (3 Ledenraadsleden, 1 Bondsbestuurslid en 1 lid van de Directie). Daar een 
tweetal Ledenraadsleden medio 2019 niet verkozen is wordt een oproep gedaan voor kandidaat-
stelling als lid Selectiecommissie Ledenraad. Kandidaten kunnen zich tot 14 december a.s. aan-
melden; de digitale stemming via Electionrunner.com loopt van eind week 51 tot en met week 2/2020 
waarna de Selectiecommissie weer op volle sterkte kan opereren. Naast eerdergenoemde taak is 
vanuit het Transitieteam BOV het verzoek aan de Selectiecommissie gedaan om de (opzet van de 
eerste digitale) verkiezingen 2019 te evalueren, teneinde toekomstige verkiezingen een stapje te 
verbeteren.  

 
8. Actualiteiten/updates – Erik Poel (ter informatie) 

Erik brengt nogmaals de opening van het nieuwe NTC op donderdag 12 december a.s. onder de 
aandacht. Met de realisatie van het NTC in Amstelveen is een mijlpijl bereikt. Hij hoopt veel van de 
aanwezigen van vandaag óók donderdag te mogen begroeten. 
Robert Jan presenteert een aantal dia’s inzake de Verenigings- en Ledenmonitor 2019. De uitkomsten 
geven een indicatie waar we nu zijn en vanzelfsprekend blijven we werken aan verbetering. 
De algemene indruk van verenigingen en bestuurders over de KNLTB en haar dienstverlening is 
goed. Verheugd is vastgesteld dat de merkwaarde ‘deskundigheid van de Accountmanager’ als (zeer) 
passend bij de KNLTB wordt gezien daar dit een positieve invloed heeft op de implementatie van 
zaken binnen verenigingen. Naar aanleiding van vraag hoe verenigingen aan te haken bij kringen 
wordt aangegeven dat de centrale kringkalender van Verenigingsondersteuning op Sharepoint Leden-
raad zal worden geplaatst. Aanwezigheid van de Ledenraad bij kringen, in overleg met de Account-
manager en mits met behoud van de ‘eigen’ rol is, wordt op prijs gesteld. Mede als gevolg van de 
opzet van kringen is voor het eerst in een aantal jaren ook bewerkstelligd dat de kleinere verenigingen 
meer tevreden zijn over de KNLTB dienstverlening. Robert Jan rondt af met de mededeling dat het 
leuk zou zijn een volgende Ledenraadsvergadering een verdere verdiepingsslag te maken.  
 

9. Rondvraag – Allen 

• Toehoorder Nanne Sluijmer, afgevaardigde van TV Overbos, Warmond, doet het verzoek om het 
KNLTB boetebeleid tegen het licht te houden. Hij is van mening dat de toegepaste sanctie (boete 
€ 250) op het terugtrekken van een team als gevolg van blessures onevenredig zwaar is. 

• Naar aanleiding van persartikelen over uitlatingen van Kiki Bertens inzake financiële compensatie 
voor deelname Fed Cup en Olympische Spelen wordt aangegeven dat KNLTB niet mee gaat in dit 
beleid. Kiki heeft echter nog geen contact gehad met Toptennis; een gesprek volgt volgende week. 

• De verhouding Toptennis-Breedtetennis (45-55%) is niet separaat behandeld omdat in de huidige 
situatie (NTC) Toptennis en Breedtetennis meer en meer in elkaar overlopen. Eric voegt hieraan 
toe dat als iets over verdeling gezegd moet worden dit in niet op basis van de ‘oude’ verdeling 
mogelijk zal zijn en ook dit opnieuw bekeken moet worden.  
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• Op vraag van Hannie Stolwijk of NOC*NSF een actief beleid heeft op de ledendaling bij alle 
sportbonden wordt toegelicht dat ledendaling per bond verschilt, doch dat er verschillende 
initiatieven zijn om de ongebonden sporter te bereiken zoals Sport-OM. Ook voor de KNLTB is dit 
een actuele discussie. NSF is nu actiever in opstelling naar de sportbonden; het verenigingsniveau 
krijgt meer aandacht. Belangrijk is hoe de sportbonden zich presenteren richting politiek, mede om 
financiële middelen te verkrijgen om de sport betaalbaar te houden. Op de vraag of, in plaats van 
het lobbyen richting politiek, sponsor Menzis wellicht een rol kan vervullen voor de KNLTB daar 
ook zorgverleners zich inzetten voor sport en bewegen wordt aangegeven dat met Menzis een 
vitaliteitsplan gevolgd wordt doch dat met de politiek op een ander, hoger niveau wordt geacteerd.   

• Voor wat betreft beschikbaarheid handleiding Sportakkoord voor verenigingen wordt aangegeven 
dat deze niet voorhanden is en dat er helaas te weinig regie en controle op lokaal niveau is om de 
landelijke ambities waar te maken. De tennisverenigingen worden nu veelal geïnformeerd via de 
Accountmanager. 

 
Peter geeft aan dat de openbare Ledenraadsvergadering hierbij beëindigd is, om 12.10 uur.  
Alle aanwezige toehoorders worden hartelijk bedankt voor hun aanwezigheid; hierna wordt overgegaan tot 
de besloten sessie. 
 
 
 
 
 
 

 
Besluiten  Ledenraadsvergadering d.d. 7 december 2019 
 

• Vaststelling Notulen voortkomend uit de openbare Ledenraadsvergadering d.d. 18 september 2019 
met inachtneming van de geplaatste opmerking.  

• Goedkeuring van het Jaarplan 2020 

• Goedkeuring van de Begroting 2020 

• Goedkeuring Contributies en bijdragen 2020 

• Herbenoeming van Roger Davids als voorzitter Bondsbestuur voor drie jaar per 15 december 2019 

• Herbenoeming van Peter Hendriks als Secretaris Bondsbestuur voor drie jaar per 15 december 
2019 

• Herbenoeming van Pascal Boven en Henk de Graaff als Aanklager voor drie jaar per 16 december 
2019 

• Herbenoeming van Wesley Bruins, Margo Kok en Corinne van de Walle als lid Tuchtraad voor drie 
jaar per 16 december 2019 

• Herbenoeming van Marjolijn van Deventer, Yvon van Houdt en Sijbrand Krans als lid Raad van 
Beroep voor drie jaar per 16 december 2019 

• Herbenoeming van Frans Smit en Jack Burm als lid Commissie Administratieve Overtredingen 
voor drie jaar per 12 januari 2020 

 

 


