
                     

Agenda 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019 

      

 

 

 

1. Opening 
 

2. Mededelingen   
 

3. Goedkeuring notulen ALV (26 februari 2018). De notulen zijn te vinden op  
https://www.ulvenhoutsetv.nl/vereniging/notulen-alv/. Hiervoor kun je inloggen  
met de code: alvutv 
 

4. Jaarverslag van het bestuur 

4.1. Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2018 
4.2. Verslag van de penningmeester over rekening en verantwoording 2018 
4.3. Verslag van de kascommissie over rekening en verantwoording 2018 
 
5. Benoeming kascommissie voor het verenigingsjaar 2019 

5.1. Twee leden 
5.2. Eén plaatsvervangend lid 
 
6. Begroting voor het jaar 2019 
Vaststelling begroting 2019 
 
7. Bestuurssamenstelling 2019 
Volgens het rooster van aftreden is bestuurslid Sponsoring/PR (Maarten Dop) aftredend. Het 
bestuur stelt voor Maurice van Dongen, die zich kandidaat heeft gesteld, te benoemen. 
 
Voor de functie van Bestuurslid Wedstrijdtennis & Trainerscontacten heeft Jan Willem Verschoor 
het afgelopen jaar ad-interim waargenomen. Jan Willem heeft aangegeven hiermee niet door te 
willen gaan in de rol van bestuurslid. 
 
De functie van bestuursvoorzitter is nog steeds vacant sinds maart 2017.  
 
Eventuele kandidaten voor de genoemde bestuursfuncties kunnen zich aanmelden, wanneer deze 
kandidatuur wordt ondersteund door ten minste 10 seniorleden. Hiertoe dient een schriftelijke 
verklaring van de voorgestelde kandidaat, dat deze bij verkiezing deze functie  
zal aanvaarden, op bovengenoemde wijze ondersteund, bij het secretariaat per e-mail 
(info@ulvenhoutsetv.nl) te worden ingediend. De verklaring dient uiterlijk 11 februari 2019  
te zijn ingeleverd. Andere geïnteresseerden wordt verzocht zich rechtstreeks bij een van de 
bestuursleden te melden of een e-mail te sturen naar: info@ulvenhoutsetv.nl voor een 
verkennend gesprek. 
 

https://www.ulvenhoutsetv.nl/vereniging/notulen-alv/


8. Naamswijziging vereniging  
Om padel als een volwaardige sport te positioneren, is het bestuur voornemens de naam van de 
vereniging te wijzigen. Op de ALV zullen 3 voorstellen voor een nieuwe naam aan de aanwezigen 
worden voorgelegd, waaruit een keuze gemaakt zal worden: 
- Ulvenhoutse Tennis- en Padelvereniging (UTPV) 
- Tennis- en Padelclub Ulvenhout (TPCU) 
- Tennis- en Padelvereniging Ulvenhout (TPVU) 
Ook wordt de mogelijkheid geboden om de huidige naamgeving te handhaven. Leden die zelf 
een voorstel voor een naam willen doen, worden verzocht uiterlijk 11 februari 2019 hun wens 
(met een korte toelichting) kenbaar te maken en in te sturen naar info@ulvenhoutsetv.nl.  
Bij een meerderheid van stemmen zal de nieuwe naam in 2019 geleidelijk worden ingevoerd. 
 
9. Aanpassingen paviljoen 
Tijdens toernooien en competitiewedstrijden (zeker in de winter en bij slechte weersomstandig-
heden) blijkt regelmatig dat het paviljoen te weinig ruimte biedt voor alle aanwezigen. Het 
bestuur presenteert enkele ideeën en een begroting om het paviljoen aan te passen en tevens 
over te gaan op cameratoezicht. Het bestuur wil graag de mening van de leden vernemen om te 
beoordelen of en hoe de ideeën verder uitgewerkt moeten worden. 
 
10. Aanpassing normering ledenaantal 
Het bestuur is voornemens het aantal actieve seniorleden van de vereniging te verhogen. Al 
jaren hanteert UTV een wachtlijst en moeten veel enthousiaste aspirant-tennissers en -padellers 
teleurgesteld worden. Nu de vereniging beschikt over 7 tennis- en 4 padelbanen wil het bestuur 
het concept wachtlijst bij een maximum aantal actieve seniorleden (nu 750) loslaten en het 
aantal leden berekenen volgens de KNLTB-richtlijnen van maximaal 90 leden per baan. Er wordt 
een presentatie gegeven met de overwegingen en de voor- en nadelen. 
 
11. Renovatie tennisbanen 
Eind 2019 is de toplaag van de 7 tennisbanen afgeschreven. Hiermee ontstaat de mogelijkheid 
om voor een nieuwe baansoort te kiezen. Verder is de vraag opportuun of UTV na 2019 de 
tennisbanen wederom van de gemeente Breda wil huren of dat zij zelf gaat investeren, waarbij 
gebruik gemaakt kan worden van aantrekkelijke subsidieregelingen. Het bestuur geeft een 
nadere toelichting op de huidige situatie en het voornemen om een commissie samen te stellen 
die het komende jaar onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden. 

12. Rondvraag 
 
13. Sluiting 
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