
 
 

 

Agenda Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

 

Maandag 18 november 2019, 20.00 uur 

Paviljoen UTPV, Jeugdland 4, Ulvenhout 

 

1. Opening 
 

2. Mededelingen  
 

3. Goedkeuring notulen ALV (22 februari 2019). De notulen zijn te vinden op  
https://www.ulvenhoutsetv.nl/vereniging/notulen-alv/. Hiervoor kun je inloggen  
met de code: alvutv 
 

4. Goedkeuring aangepaste statuten en Reglement van Orde 
Tijdens de ALV van 22 februari 2019 zijn de leden unaniem akkoord gegaan met het 
aanpassen en actualiseren van de statuten in verband met de naamswijziging van 
Ulvenhoutse Tennisvereniging (UTV) naar Ulvenhoutse Tennis- en Padelvereniging (UTPV). 
Het bestuur verzoekt om goedkeuring van de aangepaste statuten die te vinden zijn op: 
www.utpv.nl/vereniging/beleidsplan-en-statuten/. In deze statuten wordt verwezen naar  
het Reglement van Orde. Dit reglement is eveneens geactualiseerd. De volledige tekst is ook 
terug te vinden op onze website: www.utpv.nl/vereniging/de-regels-op-ons-park/. Het 
bestuur verzoekt tevens om goedkeuring van het Reglement van Orde. 
 

5. Aanstellen vaste (betaalde) kracht beheer paviljoen 
Door een veranderende situatie in het beheer van het paviljoen en de daarmee samen-
hangende bardiensten is het in de praktijk niet meer mogelijk dit met leden/vrijwilligers  
in te vullen. Bestuur presenteert een (financieel) voorstel om te komen tot het aanstellen 
van een vaste (betaalde) kracht voor het beheer van het paviljoen en vraagt aan leden 
goedkeuring voor uitvoering van het voorstel. 
 

6. Renovatie en beheer tennisbanen 
Tijdens de ALV van 22 februari 2019 is de renovatie en kwaliteit van de huidige 7 ProVision 
smashcourt tennisbanen besproken. De afgelopen periode heeft een commissie met leden 
van UTPV onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven en gesprekken gevoerd met de 
gemeente Breda over het in eigen beheer nemen van de tennisbanen. Het bestuur wil, mede 
op basis van de financiële onderbouwing daarvan, de leden van UTPV de keuze voorleggen of 
de aanleg en het onderhoud van de tennisbanen in eigen beheer moet gaan plaatsvinden. 
Daarnaast wil het bestuur de mening van de leden weten welke opties relevant zijn voor 
vervanging van de huidige 7 ProVision smashcourt tennisbanen.  
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting 
 
 

https://www.ulvenhoutsetv.nl/vereniging/notulen-alv/
http://www.utpv.nl/vereniging/beleidsplan-en-statuten/
http://www.utpv.nl/vereniging/de-regels-op-ons-park/

