
  

Notulen Algemene Ledenvergadering 

Ulvenhoutse Tennis- en Padelvergadering  

Maandag 2 maart 2020 

1/2 Opening en mededelingen 

Aanwezige leden: 45 (waarvan 7 bestuursleden) 

Afwezig met kennisgeving: Floortje van Boxtel, Jacobine Aerts. Marcel Foppen, Frank 

Storm, Gert Schoonhoven, Kees de Jong, Kees de Vries, Maarten Dop , Ivo Beckers 

3. Goedkeuring notulen Buitengewone ALV 18 november 2019 

Onder punt 5 (Beheer Paviljoen) is ten onrechte de suggestie gewekt dat de opties van barbe-

heer door vrijwilligers en (gedeeltelijk) uitbesteden voor het bestuur gelijkwaardige opties 

waren.  

Het bestuur neemt deze correctie over: inderdaad had de optie van beheer door vrijwilligers 

(inmiddels ook een feit)  net als voor de aanwezige leden de voorkeur van het bestuur. 

4. Jaarverslag van het bestuur 

4.1 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2019 

Algemeen 

Een opvallende ontwikkeling in 2019 is de verder toegenomen populariteit van padel. Uit een 

analyse die we hebben gemaakt in KNLTB.Club zien we dat van de 1.030 leden die een of 

meerdere keren heeft afgehangen dat we ongeveer 650 leden hebben die tennissen en 450 le-

den die padel spelen. Totaal hebben zij zo’n  2 x 5.000 reserveringen gemaakt. Een tennisser 

hangt gemiddeld 8 keer af en een padeller 11 keer. Er zijn 200 leden die zowel tennis als padel 

afhangen.  

 

We hebben drie bestuursjaren zonder voorzitter erop zitten en dat was niet altijd even makke-



lijk voor de zittende bestuursleden. Zeker op momenten dat er beslissingen genomen moesten 

worden om de vereniging verder, naar een volgende fase, te brengen.  

Het bestuur is daarom zeer verheugd dat er een nieuwe voorzitter is gevonden, die zal worden 

voorgesteld aan de leden.  

Het bestuur heeft de afgelopen periode veel energie gestoken in gesprekken met leden die iets 

voor UTPV zouden willen doen. Gelukkig heeft die energie en tijd tot resultaat geleid. Met 

twee functies is dat niet gelukt: bestuurslid Wedstrijdtennis & Trainerscontacten kunnen we 

niet structureel invullen en de zoektocht naar een jeugdcoördinator heeft nog geen resultaat 

opgeleverd. 

 

Als bestuur zijn we het afgelopen jaar formeel 9 keer bij elkaar geweest voor plenair overleg. 

Iets meer dan het jaar daarvoor, mede door de Buitengewone ALV die eind november plaats-

vond.   

Verder is er overleg geweest met de Gemeente Breda over het onderhoud van het park, is 

deelgenomen aan het Gebruikersoverleg Jeugdland (dat onder regie van de Gemeente Breda 

plaatsvindt) en was er met regelmaat contact met de KNLTB, vooral in de persoon van Ferdi  

Martens, de accountmanager met wie we regelmatig thema’s afstemmen.  

Cursus Reanimatie en AED  

In april en mei hebben we wederom een reanimatiecursus voor onze leden georganiseerd. Dit 

jaar hadden we een onderscheid aangebracht tussen een basiscursus waar 15 leden aan deel-

namen en een herhalingscursus waar 6 leden aan deelnamen. Ook dit jaar zullen we dezelfde 

opzet volgen en die cursussen gratis aan onze leden aanbieden en laten verzorgen door de St. 

Reanimatie en AED Onderwijs Breda. Vanuit de deelnemers is er nog steeds veel waardering 

voor het initiatief en als bestuur zijn we van mening dat onze vereniging een dergelijk initia-

tief alleen al vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten aanbieden aan onze 

leden. 



Park, paviljoen en voorraadbeheer 

Het jaar 2019 startte, zoals ook alle voorgaande jaren begon: met Toon & Bart voor het on-

derhoudsteam en het barbeheer dat in de praktijk werd verzorgd door Jacobine & Floor. Ze 

hebben het hele jaar hun reguliere werkzaamheden kunnen doen. De coördinatie van de bar-

dienst hebben we in 2019 niet weten in te vullen. 

Positief was dat er een tijdelijke versterking en ondersteuning voor het barbeheer was in met 

name de vakantieperiodes, waardoor we continuïteit konden garanderen. 

Er is wel een toenemende trend van activiteiten die bij aanvang van het jaar die niet waren 

gepland en extra druk legden op het team, zoals clinics, activiteiten voor de jeugd en spontaan 

georganiseerde eendaagse toernooien. De leden die deze leuke en goedbedoelde evenementen 

organiseren, willen we uiteraard zo goed mogelijk helpen, maar dat blijkt niet altijd even goed 

te lopen. De betrokken personen of commissies weten helaas niet, of niet tijdig, de weg te 

vinden naar de vrijwilligers die hierbij betrokken moeten worden. 

Het huidige team met Floor en Jacobine heeft aangegeven na 4 jaar te stoppen. Voor dit jaar 

komt er een andere invulling voor het barbeheer en hebben we ook twee geweldige bardienst-

coördinatoren kunnen vinden. Dat is de prestatie van het projectteam Bargerelateerde vacatu-

res dat hier direct na de buitengewone ALV in november serieus werk van heeft gemaakt. 

Dank hiervoor aan Frank van Opstal, Remco Giel, Wouter van den Brule, Joke Westra en 

Mark Smit. Later daarover meer.   

De staat van onderhoud van het paviljoen is niet op alle plaatsen goed. Reguliere onder-

houdswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het schilderwerk buiten het paviljoen is op dit moment 

goed en het riool, buiten het paviljoen, is volledig aangepakt. Er is nu een put gekomen voor 

een betere en snellere controle van het riool.  

Met de introductie van een najaarsschoonmaak is er nog meer werk gemaakt om de staat van 

onderhoud van het park en paviljoen op een goed niveau te houden. 

Er staat nog een aantal vervangingen op het schema: de vaatwasser en afzuigkap dienen gere-

pareerd of vervangen te worden. Ook het riool onder het paviljoen dient nog geheel opge-



knapt en/of vervangen te worden. Een projectgroep, waarover later in deze ALV meer, zal dit 

meenemen in de planning. Daarnaast zal zij zich richten op ontkalking van het water. 

Grootste wijzigingen afgelopen jaar 

Na een lange voorbereiding is dit jaar de bouw van een nieuwe opslagruimte gerealiseerd. 

Met dank aan Russel Woods, het bedrijf van een van onze leden, dat ons een kwalitatief zeer 

goede schuur met een grote korting heeft geleverd. We hebben hiermee tevens een nieuwe 

ruimte voor de trainers gerealiseerd waarbij we rekening hebben gehouden met verdere digita-

le voorzieningen en verwarming. De schuur zelf is groter en ruimer geworden dan de schuur 

die we voorheen hadden. Het gehele meubilair past erin en er is nog ruimte over.  

Er zijn heel veel mensen bij de bouw betrokken geweest, maar spil in het geheel was steeds 

Toon Goos die heel veel heeft kunnen doen om de opbouw te kunnen realiseren. Er zijn nog 

een paar kleine puntjes die afgewerkt moeten worden. Zo komen er nog legplanken voor de 

toernooicommissies en voor de partytenten. Verder wordt er nog gekeken naar de verlichting 

in de schuur.  

Verder is afgelopen jaar de audio- en tv-installatie aangelegd. We hebben daarbij gekozen om 

de bediening zo eenvoudig mogelijk te houden. Vanaf het Van Dijnsen Beveiliging Torentoer-

nooi eind september is er actief en met succes mee gewerkt. Naast voldoende volume, is ook 

het gebruik van microfoons weer mogelijk en werken ook de speakers buiten weer. De huidi-

ge bedieningsinstructie (voor met name de leden die bardienst draaien) is nog niet optimaal. 

Een aanvullende handleiding voor de dummies zal deze maand nog klaar en beschikbaar zijn.  

Mooie bijkomstigheid is wel dat we de leverancier hebben weten te strikken voor een spon-

sorovereenkomst van 3 jaar die jaarlijks een waarde van € 550,- representeert. 

Tot slot is er een start gemaakt met het WiFi-netwerk, internet en de beveiliging. Een belang-

rijk onderdeel van dit project is de keuze van de KNLTB wat zij gaat doen met de ledenpas en 

de mate waarin die geschikt is en blijft in de toekomst voor toegang tot het park en het pavil-

joen. Verwacht wordt dat er in het 2e kwartaal meer duidelijkheid komt. 



Kijken we nog even naar het assortiment van UTPV, dan is dat het afgelopen jaar vrijwel on-

gewijzigd gebleven. Doordat de weergoden een paar toernooien in het najaar niet gunstig wa-

ren gestemd, is het volume wat betreft aantal drankjes iets teruggelopen. Echter door de toe-

name van het aantal evenementen werd die omzetderving weer gecompenseerd. 

Ondanks de verandering van de btw zijn de prijzen voor frisdrank en koffie hetzelfde geble-

ven. Ook de verkoopprijs van bier en wijn zijn onveranderd gebleven. De prijzen voor snacks 

en hapjes daarentegen zijn door de btw wel omhoog gegaan (tussen de 5 en 10%). 

Ons tennis- en padelpark 

De 7 allweather tennisbanen die in 2009 door de gemeente Breda zijn aangelegd zijn eind 

2019 afgeschreven. Dit betekent dat zowel UTPV als de gemeente momenteel samen bekijken 

wat het beste is voor de toekomst.  

In de ALV van begin 2019 is hiervoor een commissie benoemd waar Oene Rozendal, Rob van 

Pinxteren, Dick Lambregts en Huub Kokshoorn zitting in nemen. De commissie heeft veel-

vuldig overleg gevoerd met de gemeente en  met verschillende leveranciers. In de buitenge-

wone ALV van afgelopen november hebben we hier uitgebreid over gerapporteerd.  We willen 

de renovatie en het onderhoud van de tennisbanen in de toekomst in eigen beheer nemen. Dat 

dit financieel zeer aantrekkelijk kan zijn, komt door subsidieregelingen, de ondergrond ‘om 

niet’ over te dragen én de lage rente. Later in de ALV meer hierover. 

Ondertussen is de afnemende waterdoorlatendheid door algengroei van tennisbaan 1, 2 en 3 

een bron van zorg. Een ‘lichte’ renovatie die de waterdoorlatendheid verbetert, net zoals bij 

tennisbaan 4, 5, 6 en 7 in 2018 is gedaan, zal begin dit jaar worden uitgevoerd bij baan 1, 2 en 

3. 

Ledenadministratie 

In 2019 is, wederom onder de verantwoordelijkheid van Kiek en Wouter van den Brule, de 

ledenadministratie gerund. Het ledenadministratieteam bestaat verder uit: Marian Raats, ver-

antwoordelijk voor financiële afhandeling, Marijke Knitel, verantwoordelijk voor de leden-

pasuitgifte en Liesbeth van den Berg, voor ondersteuning bij uitgifte en back-up voor uitvoe-

ring van mutaties.  

Het team heeft in maart 2019 de pasjes weer uitgereikt, waarbij leden die geen bar- of 



schoonmaakdienst hadden ingepland meteen geholpen konden worden bij het inplannen als-

nog hun pasjes konden meenemen. Zoals bekend zijn die pasjes nu meerdere jaren geldig, en 

staat er geen speelsterkte meer op. Nieuwe pasjes worden dit jaar dus ook niet meer uitge-

reikt. 

Aantal leden en wachtlijst  

UTPV telt op dit moment 1.028 actieve en 41 niet-spelende leden. Actief spelend zijn: 861 

senior- en 167 jeugdleden. Het aantal leden is in 2019 doorgestegen ( t.o.v.  950 in 2018 en  

869 in 2017). De grens voor het instellen van de wachtlijst is 1.030, zoals op de ALV begin 

2019 is vastgesteld. 

Van de 167 jeugdleden komt 74% uit Ulvenhout, bij de senioren is dat 43%. Van alle leden bij 

UTPV is 48% afkomstig uit Ulvenhout en 41% uit Breda. 

Aantal opzeggingen 

In 2019 hebben 124 actieve leden opgezegd (in 2018 waren dat er 105, in 2017 122 en in 

2016 waren dat 123 leden). Van de 124 leden die hebben opgezegd, ging het om 98 senior-

leden en 26 minor-/juniorleden. Het verloop komt daarmee voor senioren op ongeveer 10% en 

daarmee blijven we iets onder het landelijk gemiddelde.  

Aantal nieuwe leden 

In 2019 hebben we precies 200 nieuwe leden welkom mogen heten: 155 senior- en 45 jeugd-

leden. Dit is zelfs een stijging t.o.v. topjaar 2018 (met 149 senioren en 34 jeugdleden). Deze 

laatste 2 jaren was de aanwas ruim boven de voorgaande jaren doordat de grens van de wacht-

lijst werd verhoogd na uitbreiding met de padelbanen. Het is interessant om te weten hoeveel 

van de 200 nieuwe seniorleden specifiek lid zijn geworden voor padel,. Dat kunnen we voor 

2019 slechts inschatten op basis van de 97 aanmeldingen die vanaf 1 september zijn verwerkt. 

Sindsdien wordt die vraag gesteld bij inschrijving.  Sinds 1 sept. ongeveer de helft van de 

nieuwe seniorleden lid te zijn geworden vanwege padel.  

Het aantal nieuwe jeugdleden is ruim 20% hoger dan in 2018, en in 2019 was er ook een lager 

aantal opzeggingen. Een mooie opsteker voor het werk dat in 2019 in de jeugd is gestoken! 

Maar onze ambitie reikt verder dan de resultaten die we afgelopen jaar hebben behaald.  



Communicatie & Informatie en Sponsoring 

We werken nu ruim 2 jaar met KNLTB.Club, het IT-platform van de KNLTB. In dit platform 

komen alle functies samen: ledenadministratie, afhangbord, evenementenkalender, ClubApp, 

bardienstrooster, et cetera. Een enorme verbetering ten opzichte van een aantal jaren geleden. 

We constateren dat er steeds minder problemen zijn met het systeem, en het Afhangbord ligt 

er nog maar zelden uit. Wel is er een keuze gemaakt voor een andere module voor het incasse-

ren van de contributie en kunnen we stellen dat we daarmee de problemen van voorgaande 

jaren hebben weten te voorkomen.  

 

Nieuwe huisstijl en mailadressen  

Afgelopen jaar hebben we na de definitieve naamswijziging van UTV naar UTPV het nieuwe 

logo geïmplementeerd op alle middelen. Bij de entree van het park, in de ClubApp, de 

nieuwsbrieven et cetera.  Belangrijker dan dat is dat we inmiddels ook alle mailadressen heb-

ben aangepast naar @utpv.nl. Daar gaan we in 2020 voor alle geledingen van onze club ge-

bruik van maken, dus ook de toernooicommissies gaan niet meer met g-mailadressen werken, 

maar ook gebruik maken van de @utpv.nl-adressen. Het past bij de professionele vereniging 

die we graag willen zijn.  

Afhangbord 

 Het systeem biedt meer mogelijkheden waar we blij mee zijn, maar dat heeft helaas ook een 

keerzijde. Onlangs is er ‘creatieve fraude’ geconstateerd: zo wordt er bijvoorbeeld bij het af-

hangen misbruik gemaakt door de naam van een introducee in te voeren als een team van 4 

spelers nog zit te wachten op de 4e speler. Dat is inmiddels opgelost,  maar het geeft wel aan 

dat we alert  moeten blijven om te garanderen dat het afhangen zo eerlijk mogelijk verloopt.  

 

Communicatiemiddelen 

In de communicatie met en informatievoorziening blijven we focussen op de website, de twee 

nieuwsbrieven, de Facebookpagina èn de ClubApp. Deze vier tools staan er garant voor dat 

we leden snel en adequaat weten te bereiken. Zoals bekend hebben we Matchpoint voor tennis 

en Challenge voor padel. Het voordeel van de verzendwijze is dat we kunnen zien hoeveel 



leden de nieuwsbrief openen en hoe vaak ze doorklikken naar meer informatie op de website. 

Gemiddeld tussen de 50 en 60% van de leden opent de nieuwsbrief.  

Afgelopen jaar hebben we alle middelen voorzien van het nieuwe logo en zijn we voor de 

nieuwsbrieven ( per mail) overgestapt op een nieuwe template die het nog makkelijker maakt 

om nieuwsbrieven snel te verzenden.  

 

Sponsoring 

Het per saldo ontvangen bedrag van de jaarlijkse sponsoren was met € 10.340,- ongeveer          

€  1.300,- lager dan in 2018. Daarnaast werden sommige toernooien gesponsord, in totaal 

voor een bedrag van € 2.650,-. Dit was € 200,- hoger dan in 2018.  

Zuid verzekeringen, HIG Urban Living en JG Sounds werden in 2019 sponsor. Daarentegen 

heeft Smaakt besloten te stoppen met sponsoring en heeft Decatlon aangegeven geen gebruik 

meer te maken van onze padelbanen. Hierdoor krijgen wij € 750,- minder aan cadeaubonnen. 

Ons bestuurslid Sponsoring gaat dit jaar meer dan zijn best doen om een nieuwe hoofdsponsor 

te vinden.  

Jeugd 

Onder aanvoering van Jeroen Roovers en Henri Bosman Jansen zijn het afgelopen jaar weer 

tal van leuke evenementen voor de jongste leden georganiseerd.  

In februari 2019 werd, net als vorige maand, een bezoek gebracht aan het ABN AMRO Ten-

nistoernooi met 14 kinderen van UTPV.  

Eind mei was er een padel-instuif met 14 ‘geel-groene’ kinderen die een clinic hebben ge-

volgd om te ervaren hoe leuk padel is.  

Op 11 september was er vriendjesmiddag voor Rood en Oranje, onder begeleiding van mas-

cotte Babbel. Hieraan deden maar liefst 50 kinderen mee (leden van UTPV en hun vriendjes 

en vriendinnetjes). Zij maakten kennis met tennis door middel van diverse spelletjes. Helaas 

moest er door het slechte weer worden uitgeweken naar de tennishal van Jeugdland.  

Een ander hoogtepunt was zaterdag 2 november met Glow-tennis. Een nieuwe activiteit 

waarvoor in de sporthal van Jeugdland twee banen werden omgetoverd tot blacklight  tennis-

banen. Alle kinderen hadden witte of fluorescerende kleding aan en werden er met ‘oplichten-



de ballen’ voor alle kinderen in verschillende leeftijden tennisspelletjes en tenniswedstrijdjes 

gespeeld. Ook hier weer een prima opkomst:  50 kinderen ( rood, oranje, groen en geel).  

Tot slot waren er – naast de tenniscompetities - de clubkampioenschappen voor de jeugd bij 

TV De IJpelaar (met wederom namens UTPV de meeste deelnemers) en het Mini Maxi Toer-

nooi. Het toernooi was voor het zevende jaar op rij een groot succes met een op het oog mi-

nimale inspanning en een maximale deelname: meer dan 90 deelnemers. 

Ondanks het feit dat de organisatie van de verschillende jeugdevenementen goed verloopt,  is 

centrale coördinatie voor de jeugd van groot belang. Er moet een aanspreekpunt komen voor 

de vrijwilligers die er nu betrokken bij zijn, ouders en trainer.  

Tenniscompetities  

Afgelopen jaar hebben teams van UTPV aan drie tenniscompetities mee gedaan.  

Aan de voorjaarscompetitie deden 37 teams mee (2 minder dan vorig jaar): 16 damesdubbels, 

13 herendubbels , 4 mixteams e n 4 jeugdteams.  

Aan de wintercompetitie deden 25 teams mee (3 meer dan vorig jaar), waarvan 11 damesdub-

bels, 5 herendubbels, 4 mixteams en 5 jeugdteams.  

Aan de najaarscompetitie namen 3 teams deel: 2 damesdubbels (een derde team trok zich vlak 

voor de start terug vanwege blessures) en 1 mixteam.   

Er lijkt over de hele linie sprake te zijn van een, al dan niet definitieve, overstap van spelers 

van tennis naar padel, maar exacte cijfers hierover ontbreken.  

Zoals bij de meesten bekend gaat UTPV dit jaar ook deelnamen aan de najaarscompetitie op 

vrijdagavond, zaterdag en zondag. Een enquête onder de deelnemers van de voorjaarscompe-

titie heeft uitgewezen dat hier veel belangstelling voor is.  

Op alle dagen is er sprake geweest van een goedlopend wedstrijdverloop, mede door de dag-

coördinator, (veelal) een van de VCL’ers.   

In het voorjaar op zaterdag was er één team minder, waardoor deze doorgaans drukste compe-

titiedag een betere doorstroming kende. 

Om tijdens competitiedagen ook aan niet-competitiespelers de mogelijkheid tot spelen te bie-

den, wordt er altijd één baan vrijgehouden. In het paviljoen hangt het competitieprogramma, 



waarop men kan zien op welke dagen er wordt gespeeld.  

Een eerder gedaan voorstel om de persoon voor het openen en sluiten van de bar ook verant-

woordelijk te maken voor de baanindeling moet nog verder worden uitgewerkt. Dit geldt ook 

voor het idee om teamcaptains hiervoor verantwoordelijk te maken. 

Een terugkerende kwestie is dat teams wat vaker dan voorheen, met name in het voorjaar, in-

vallers nodig hebben om de competitie door te komen. Er is een actievere inzet op potentiële 

invallers nodig via website, nieuwsbrief en ClubApp.  

Op dit moment zijn er 3 VCL’s en 1 VCL voor de jeugdcompetitie. Anton Verbeek is gestopt 

per 1 januari 2020 en gelukkig hebben twee leden hebben zich bereid verklaard deze taak 

over te nemen: Paul Burgers en zijn vrouw Simone de Ruyter. Naast de huidige VCL-er May 

Verkooijen, met ondersteuning van Ton Verkooijen, gaan zijn ervoor zorgen dat in 2020 alles 

weer soepel gaat verlopen.  

Tennistoernooien  

Als we terugblikken op de meerdaagse en de eendaagse toernooien afgelopen jaar dan valt op 

dat de weergoden ons bij een aantal toernooien wat minder goedgezind waren. Zo verliepen 

het Torentoernooi en het Dubbelop succesvol, maar had het wat meer bezoekers kunnen trek-

ken als het aangenamer weer was geweest. Dit zien we ook direct terug in de iets lagere bar-

omzet tijdens beide toernooien.  

De clubkampioenschappen (voor tennis en padel) en het UTPV Open trokken iets minder 

deelnemers dan verwacht. De commissie voor de clubkampioen-schappen is naarstig op zoek 

naar minimaal 3 leden voor versterking; 3 andere commissieleden (waaronder de voorzitter) 

zijn ermee gestopt.  

Niet doorgegaan zijn het Koning Winter Toernooi en het Voorjaarstoernooi. Hiervoor werden 

geen leden gevonden die het konden organiseren. Het Voorjaarstoernooi zal dit jaar wel weer 

plaatsvinden. Hester Kramer en Carolien Worst hebben toegezegd de handschoen op te pak-

ken. 



Tot slot heeft er nog een evaluatie met alle deelnemende toernooicommissies plaatsgevonden 

waarin werd aangegeven dat de ingezette veranderingen goed hebben uitgepakt voor de orga-

nisatie. De kwaliteit van de banen, de geluidsvoorziening, de extra betaalterminal, meerdere 

tv-schermen en de aanpassing van de internetverbinding.  Alles werd positief ervaren.  

 

Ontwikkelingen padel 

De ontwikkeling van de groei van padel heeft in 2019 verder doorgezet. Op alle gebieden was 

dit merkbaar. Zo blijft het aantal competitieteams groeien. De deelname van maar liefst 20 

teams aan de voorjaarscompetitie spreekt wat dat betreft boekdelen. De vrijdagavond is met 7 

teams zeer druk bezet.  Nieuw voor UTPV is dat voor het eerste (sterkste) team  een selectie 

plaats vindt.  

De trainers van de TTTB hebben ervoor gezorgd dat nu ook in de breedte kunnen worden 

verzorgd. Dat dit gewaardeerd wordt volgt uit de enthousiaste reacties op de trainingen. Mark 

Smit, Henri en Arthur Bosman Jansen, Olivier van Zundert en Michael Vermeulen, dank voor 

jullie inzet. Daarnaast worden door Pablo Moreno Hernandez, een gerenommeerde Spaanse 

padeltrainer,  trainingen gegeven aan de top competitieteams en de jeugd. Het initiatief om 

Pablo naar Nederland te halen komt van Hellen Stevens, een van onze leden. We zijn Hellen 

daarvoor zeer dankbaar.  

De interne wintercompetitie bestond dit jaar uit twee delen, met promotie en degradatie rond 

de jaarwisseling. De poules zijn kleiner gemaakt, waardoor de competitie spannender en aan-

trekkelijker werd. Het aantal deelnemers nam, met meer dan 125, aanzienlijk toe. Ook de drie 

Padel Nights  waren een succes met een groot aantal inschrijvingen. 

De twee open toernooien zijn gehouden in juli en november waarbij beide zoveel inschrijvin-

gen hadden dat we in het najaar met ruim 200 deelnemers aan het maximum van onze capaci-

teit zaten. In de invitatie topklasse, met spelers net onder de Nederlandse top, hebben we op 

ons park padelwedstrijden gezien van zeer hoog niveau. Tussen de twee open toernooien door 

hebben we het NK Senioren Padel georganiseerd. Dat vond voor de eerste keer in Nederland 

plaats en als vereniging waren we verheugd om dit te mogen organiseren en dat het allemaal 



goed is verlopen.  

De clubkampioenschappen waren, met weer meer inschrijvingen dan voorgaande jaren, in alle 

categorieën een groot succes. Voor het eerst was er nu naast gemengd dubbel A en herendub-

bel A ook een damesdubbel A.  

Ook tijdens de verschillende gezelligheidstennistoernooien werd met veel plezier fanatiek pa-

del gespeeld. Mooi is verder dat spontane initiatieven ontstaan door leden die vragen of ze iets 

mogen organiseren. Met zo’n 400 actief padel spelende seniorleden en ook steeds meer junio-

ren, 20 competitieteams en 125 deelnemers aan de interne wintercompetitie kunnen we niet 

anders stellen dat we met de keuze voor 2 padelbanen in 2013 - en de uitbreiding met 2 pa-

delbanen in 2018 - op tijd de juiste weg zijn ingeslagen.  

Alle events, ook de eendaagse activiteiten, waar zowel tennis als padel wordt gespeeld, kun-

nen alleen succesvol verlopen door de inzet van de vele vrijwilligers op alle fronten binnen 

onze vereniging. Het bestuur dankt hen nogmaals voor hun inzet.  

4.2 Verslag van de penningmeester over rekening en verantwoording 2019 

In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het op financieel gebied een rustig en positief 

jaar is geweest voor UTPV. De meeste behaalde resultaten (op bijvoorbeeld bar en algemene 

baten) waren positiever of vergelijkbaar met het voorgaande jaar, daarnaast waren de investe-

ringen in 2019 beperkt. In 2019 is de winst uitgekomen op ruim € 39.000,-. Dat is zo’n € 

26.000,- hoger dan in 2018.  

 

Aan de opbrengstenkant wordt de hogere winst deels verklaard door een toegenomen bedrag 

aan ontvangen contributies (in 2019 waren er meer leden dan in 2018). Daarnaast is een aantal 

op de balans geactiveerde posten vrijgevallen, deze hebben de winst éénmalig positief beïn-

vloed. Per eind 2019 zijn bovendien de voorraden geïnventariseerd, deze bleken hoger te zijn 

dan op de balans stond vermeld, ook dat had een éénmalig positief effect op de winst.  Daar 

staat tegenover dat er in 2019 geen rommelmarkt is georganiseerd, in 2018 heeft dit nog een 

bedrag van € 2.000,- opgeleverd.  

 



Aan de kostenkant waren er de volgende vermeldenswaardige ontwikkelingen;  in 2019 zijn 

de schadeverzekeringen overgesloten naar een andere verzekeraar (met behoud van vergelijk-

bare dekkingen), dit heeft een besparing opgeleverd van € 2.300,-. De post ‘lokale belastin-

gen’ was ruim € 3.000,- lager dan in 2018, omdat er in 2018 éénmalig legeskosten voor de 

aanleg van de padelbanen in rekening zijn gebracht.  Er is in 2019 ongeveer € 1.000,- minder 

betaald aan ‘vrijwilligersvergoeding’ dan in 2018 (in 2019 waren er twee betaalde vrijwilli-

gers in plaats van drie in 2018). Tot slot waren de kosten van erfpacht in 2019 ruim    € 

3.500,- lager dan in 2018, dit is veroorzaakt door veranderde regelgeving op dit gebied (ook 

in 2018 was dit eigenlijk al zo, maar toen is nog gerekend met het ‘hoge’ bedrag aan 

erfpacht).    

Investeringen; de begrote aanpassing van het paviljoen en het installeren van een beveili-

gingssysteem hebben in 2019 geen doorgang gevonden. Wel is in 2019 geïnvesteerd in onder 

andere een bergruimte (€ 11.700,-), een geluids- en tv installatie (€ 8.100,-), nieuwe afvalbak-

ken en nieuw scoreborden.   

4.3 Verslag van de kascommissie over rekening en verantwoording 2019 

De kascommissie bestond dit jaar uit Oene Rozendal en Victor Mabelis. De commissie was 

tevreden over de jaarrekening. Wel vond men dat de factuur van de elektra over 2018 die pas 

in juni 2019 binnenkwam anders verwerkt moest worden. Dit is aangepast door de penning-

meester.  

De jaarrekening wordt goedgekeurd door de kascommissie. Penningmeester en bestuur wordt 

conform het advies van de kascommissie décharge verleend. De kascommissie adviseert om 

het bestuur om ten aanzien van de verwerking van statiegeld een richtlijn voor de penning-

meester op te stellen. Dit in verband met het probleem dat de jaarplanning van de bardiensten 

( 1 april - 31 maart) en de uitbetaling van statiegeld afwijkt van het verslaggevingsjaar  (ka-

lenderjaar).  

5. Benoeming kascommissie voor het verenigingsjaar 2020 

Voor 2020 nemen Oene Rozendal en Rob van Pinxteren zitting in de kascommissie. Victor 

Mabelis is plaatsvervangend lid. 



6. Begroting voor het jaar 2020  

 Het geprognotiseerde resultaat over 2020 bedraagt € 26.000,-. Geplande uitgaven zijn: nieu-

we vaatwasser, nooddeur, netwerk- en beveiligingssysteem, extra kassasysteem, onderhoud 

paviljoen (schilderwerk) en voorbereiding aanpassing toilet/douche paviljoen. 

7. Bestuurssamenstelling 2020 

Kees Koedijk is voorgesteld voor de functie van voorzitter. Marlies de Waal is voorgesteld als 

secretaris (John Brands treedt na 7 jaar terug als secretaris). Frank van Opstal is voorgesteld 

om de functie van bestuurslid padel over te nemen van Huub Kokshoorn. Huub Kokshoorn 

(tevens vice voorzitter) wordt voorgedragen als bestuurslid speciale projecten (zoals renovatie 

banen).  

 De ALV heeft hun benoemingen unaniem goedgekeurd. Het bestuur bestaat in 2019 uit 7 per-

sonen. Naast bovengenoemden zijn dat: Eric Brendel (penningmeester), Maurice van Dongen 

(sponsoring), Huub Kokshoorn en Rick Heerdink  (bar- en paviljoenzaken ). 

8.  Jeugdbeleidsplan 2020 - 2025 

Franny van Opstal heeft in samenspraak met het bestuur en met Henri Bosman een jeugdbe-

leidsplan opgesteld met als missie: laagdrempelige faciliteiten bieden voor de jeugd van Ul-

venhout e.o. om prestatief en/of recreatief het hele jaar door tennis en/of padel te kunnen spe-

len. 

Er is een groeiend aantal jeugdleden (groei 2019 van 17,4%). Doel is doorgroeien naar 20 %. 

Plannen om nieuwe leden te trekken en om afhaken te voorkomen zijn o.a: 

mede-organiseren van sportdagen, vriendjes uitnodigen, vrijspeeldata met jeugdleden andere 

tennis- en paddelverenigingen, adopteren van een jeugdlid door seniorlid om regelmatig potje 

tennis of padel te spelen, clinics met ouders. Er moet/moeten voor padel net als voor tennis 

een kennismakingspakket en kennismakingslessen komen. 

Aan de prestatieve doelstelling kan uitvoering worden gegeven door: o.a.  door meer competi-

tieteams (vooral meisjes blijven achter) en een interne competitie padel op te zetten. 



Het is heel belangrijk dat bovengenoemde activiteiten gecoördineerd gaan worden door 

een jeugdcoördinator, die ook de link legt tussen de verschillende commissies voor jeug-

dactiviteiten en het bestuur. 

N.a.v. het verzoek van het bestuur om mee te denken wie daarvoor in aanmerking komt, 

kwam het idee om het jeugdplan en de zoektocht naar een coördinator ook via Facebookpagi-

na bekend te maken.  

Verder kwam nog de tips om een koppeling met andere verenigingen  ( Zwart-Wit en UVV) te 

maken en de aanbeveling om extra te letten op de jonge jeugdleden ( van wie maar 1/3 meisje 

is)  en te kijken hoe je jong-volwassenen kunt behouden ( door ze bijv. te interesseren voor 

padel). Tenslotte de tip om informatie te halen uit de jeugd die opgezegd heeft. 

9. Barbeheer en bardienstcoördinatie  

N.a.v. de extra ALV van 18 november jl. is  de projectgroep ‘ bargerelateerde vacatures’ in het 

leven geroepen. Die heeft Remco en Margot Giel bereid gevonden om de bardienst coördina-

tie op zich te nemen. Het coördinatieteam is van start gegaan. Er zijn nog enkele technische 

issues die moeten worden opgelost zodat iedereen zijn bardienst kan inplannen en er zullen 

ook nog een paar wijzigingen in het bardienstreglement worden doorgevoerd. Per 1 april, 

wanneer het bardienstjaar weer begint, zal alles duidelijk zijn.  (Marjolein Marechal neemt 

per 1 april het barbeheer op zich en Esther Kroese gaat haar daarbij helpen. Het bestuur roept 

leden op die willen helpen om zich te melden.  

Er komt een nieuwe eenvoudige handleiding voor het bedienen van audio/video apparatuur. 

De deelnemers aan de werkgroep barbeheer en bardienstcoördinatie (Wouter, Frank, Remco, 

Joke en Mark) worden bedankt voor hun inzet. 

10. Aanpassingen paviljoen 

Het afgelopen jaar heeft het riool voor veel problemen gezorgd. Buiten het paviljoen is dit 

probleem verholpen. Volgend jaar wordt het probleem onder het paviljoen aangepakt. Verder 

is een aantal problemen deels samenhangend met wet- en regelgeving (brandweervoorschrif-

ten, afvalvereisten, minder validen) aan het licht gekomen. Ook voor zaken als: verouderde 



verwarming, kalk, maar ook voor de beperkte verkleed- en douchecapaciteit (richtlijnen 

KNLTB) moeten oplossingen komen . Een team van 7 leden heeft zich gebogen over de ver-

betering van de ‘natte groepen’ en  wensen/eisen van leden verzameld via een enquête waarop 

56 reacties zijn gekomen. Het merendeel gebruikt de douches in het paviljoen niet of nauwe-

lijks. De grootte van de kleedkamers is voldoende. Toiletten en kleedkamers alleen opknap-

pen. Verder is er niet zozeer behoefte aan lockers maar eerder aan genoeg schapruimte in het 

zicht. De teneur van de reacties was: houd het functioneel.   

Het bestuur laat op basis van de wettelijke eisen en bovengenoemd input een ontwerp met een 

financiële inschatting maken . Huidige planning van de aanpassingen: na toekenning subsidie, 

medio 2021. De ALV stemt hiermee in. 

De vraag wordt gesteld of ook de nooddeur in het plan is meegenomen, ook in relatie tot de 

toegenomen druk op het paviljoen (meer competities) en de ideeën voor flexibele uitbreiding  

Het bestuur geeft aan de flexibiliseringsmogelijkheden in het ontwerp worden meegenomen. 

Het bestuur neemt het idee om de tekeningen in april in het clubhuis op te hangen over.  

11. Beheer en renovatie tennisbanen, renovatie padelbaan 1 & 2 en aanvraag subsidie  

In de Buitengewone ALV van 18 november jl. is besloten om de Match Clay of Top Clay  va-

riant nader uit te werken in de ‘Eigen beheer’-variant  en daarbij padelbanen 1&2 te betrekken 

en de voortgang in deze ALV te presenteren.  

Resumerend worden de grote spelvoordelen en dezelfde, zeer beperkte, nadelen (bespeelbaar-

heid in de winter niet minder dan huidige banen) van de Match/Top Clay genoemd. Zowel de 

huidige (SmashCourt) banen als de Match/Top Clay banen vereisen jaarlijks onderhoud. Bij 

Match/Top Clay is daarnaast beregening noodzakelijk. De Match/Top Clay variant dient in 

eigen beheer te worden gedaan (huuroptie alleen bij Smash Court banen).  Dit houdt in dat 

UTPV verantwoordelijk is voor aanschaf en voor onderhoud banen, hekwerk en groenvoor-

ziening. Voorwaarden voor eigen beheer  zijn: UTPV kan in 2021 gebruik maken van: 1/3 

subsidieregeling gemeente Breda, van de BTW teruggave en  van de financieringsregeling  

van de gemeente ( 1%). Overnamesom park voor € 0,- en uitbesteding onderhoud. 



Feit dat padelbanen 1 & 2 worden meegenomen heeft te maken met de schaalvoordelen (om-

dat ondergrond van Match/Top Clay ook juist voor padelondergrond ideaal is) en het nù kun-

nen meenemen in de subsidie-aanvraag. 

Er is door de commissie renovatie tennisbanen een financiële inschatting  van de initiële en 

jaarlijkse investeringen op basis van bovengenoemde voorwaarden voor de komende 10 jaar 

gemaakt. De jaarlijkse investeringen worden voor de tennisbanen ingeschat op € 36.500,- 

( uitgaande van duurste variant en al het onderhoud uitbesteden) en voor de padelbanen 1& 2 

op € 1980,- per jaar. Dit leidt tot een besparing over  de eerste 10 jaar van € 6520,- per jaar.  

De besparing wordt in jaar 10 t/m jaar 20 aanzienlijk groter omdat er dan niet meer hoeft te 

worden geleend bij de gemeente  ( en inflatie die per saldo positief werkt ). De kosten gaan 

dan naar € 24.400,-. Verder is het veel duurder om padelbanen 1 en 2 te renoveren in 2022, 

2023 of  2024  ( € 36.000- i.p.v. € 18.000,-). De totale besparing tennisbanen over 20 jaar be-

draagt € 291.000,- 

De vraag hoe zeker de subsidie is, is beantwoord met de opmerking dat dit afhankelijk is van 

het moment van indienen, welke andere aanvragen er zijn en van het beschikbare budget bij 

de gemeente. De kans op subsidie voor de tennisbanen is het grootst, de padelbanen staan iets 

lager in de prioriteitenlijst voor toekenning.  Er wordt een buffer van € 50.000,- aangehouden. 

Verder wil het bestuur met de gemeente bespreken om vervroegd af te lossen. 

Gezien de vergaande voordelen - en op voorwaarde dat subsidie en financiering wordt verkre-

gen- stelt het bestuur voor om:  

-bij vervanging tennisbanen in 2021 Match Clay of Top Clay tennisbanen in eigen beheer aan 

te leggen; 

-tegelijk met de vernieuwing van de tennisbanen, padelbanen 1 & 2 te renoveren met super-

sub en kunstgras. 

Eén lid, die graag de Smash Court banen behoudt, is het hiermee oneens. De overige 44 aan-

wezige leden gaan akkoord met het voorstel. 



padelbaan 5&6 

Bij uitbreiding van de padelbanen in 2018 is rekening gehouden met mogelijke uitbreiding in 

de toekomst, onder voorwaarde van toestemming ALV, subsidies en vergunningen.  Er is een 

plan uitgewerkt waarbij er 2 banen achter de tennisbanen 4, 5 en 6 komen.  

In 2019 heeft de in 2017 ingezette versnelde groei (binnen onze club en landelijk) doorgezet: 

UTPV neemt met 11 teams mee aan KNLTB competitie,  Najaars Open heeft 210 leden en 

interne wintercompetitie: 125 leden.  

Vanuit de vergadering komt de vraag of vergroting van de capaciteit met 50% nodig is. Wordt 

de uitbreiding niet te veel afgestemd op de piekmomenten? 

Reactie bestuur: 

De belangstelling voor padel is groot: van de nieuwe leden komt 50% voor padel en 

zijn er 450 leden die afhangen voor padel tegenover 650 voor tennis.  Er wordt frequenter pa-

del gespeeld dan tennis, waardoor soms 1,5 uur gewacht moet worden.  

In het beleidsplan padel  2017-2021 is opgenomen dat de groeiende behoefte (in aantal keer 

spelen) gefaciliteerd moet worden. Het doel is dus niet om meer leden toe te kunnen laten. 

Uiteraard is aanleg padelbanen 5&6 afhankelijk van subsidie-  en vergunningverlening (bos) . 

De financiële ruimte voor het meenemen van padelbaan 5&6 is er.  De jaarlijkse kosten be-

dragen dan € 8.100,- ( voor eerste 10 jaar). De kosten voor UTPV worden dan € 46.580 (afge-

zet tegen huursituatie € 45.000,- ). 

Gezien de sterke ontwikkeling van padel de afgelopen jaren én op voorwaarde dat: 

-subsidie en financiering wordt verkregen en 

-er geen daling is in de beoefening van padel bij UTPV 

Stelt het bestuur voor om tegelijk met de vernieuwing van de tennisbanen en padelbanen 1 & 

2 ook padelbanen 5 & 6 aan te leggen.  

Er zijn 42 stemmen voor, 1 tegen en 2 leden onthouden zich van stemming. 



12/13 Rondvraag en sluiting  

-Er is behoefte aan meer duidelijkheid over het nieuwe automatische systeem van uitbetaling 

van statiegelden. Die komt er einde van de maand. 

-Vraag: hoeveel barsponsors zijn er? Antwoord: 10. 

-De organisatoren van het toernooi Dubbelop stoppen er na 10 jaar mee. Wie meldt zich aan? 

-Het vertrek van aftredend secretaris en vice-voorzitter John Brands wordt betreurd, maar er is 

alle vertrouwen in de nieuwe bestuursleden. 

 
Laagdrempelige en interessante faciliteiten bieden voor de jeugd van 
Ulvenhout e.o. om prestatief en/of recreatief het hele jaar door tennis en/of 
padel te kunnen spelen. 

•

Visie  
Jeugd kennis laten maken met tennis én padel in competities, toernooien en 
evenementen, zodat jongens en meisjes desgewenst een bewuste keuze kunnen 
maken voor tennis of padel. 
Goede trainingsfaciliteiten voor tennis en padel bieden aan de jeugd van Ulvenhout 
e.o. 
Door samen te werken met lokale tennis- en of pen verbonden, waardoor ze langer 
lid blijven,          voor de juiste dynamiek zorgen en mede de continuïteit van de 
vereniging waarborgen.


