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1. Opening 19.30 uur

Het quorum is niet gehaald. De voorzitter sluit de eerste vergadering en opent de tweede
vergadering, zoals bedoeld in artikel 15 lid 3 van de Statuten en aangekondigd in de convocatie.
Opening 20.00 uur
De voorzitter heet allen welkom met een speciaal welkom voor de aanwezige ereleden: Wim Pinkse
en Hans Ruben.

2. Mededelingen

a. Overlijdensberichten van Frank Jupijn, Hennie Weeda en oud-voorzitter Ad Michielse
b. Geboortes: Floris, zoon van Berend Ruben. En Iven, zoon van Corné Vliegenthart en Elisa
Kelfkens
c. Ons ledenaantal staat momenteel op 710

3. Ingekomen stukken

Geen.

4. Jaarverslag Bestuur 2020

Het Jaarverslag wordt per bladzijde doorgenomen met de vraag of er opmerkingen zijn.
Er zijn geen vragen of opmerkingen, tekstueel noch inhoudelijk.
De ALV gaat akkoord met het Jaarverslag onder dankzegging aan de secretaris.

5. 1. Financieel Jaarverslag 2020

Vraag : Op blz 4 staat bij Pachtovereenkomst Opbrengst 2021 een bedrag van € 7500. Over de
jaren 2022-2025 wordt als opbrengst € 40.000 aangegeven. Hoe rijmt dit met elkaar?
Antwoord: de pachtsom bedraagt € 10.000 per jaar. Echter , in 2021 zal Dash’35 niet de volledige
pachtsom incasseren omdat de pachter i.v.m. de corona-situatie nog niet van start kan.
Verder geen opmerkingen of vragen.
2. De Kas Controle Commissie is akkoord met de opgestelde Jaarrekening 2020 en adviseert de
ledenvergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2020.
De voorzitter geeft aan dat er per abuis in de verklaring van de Kascommissie een verkeerde datum
staat; 22 maart 2020 moet zijn 22 maart 2021. De datum zal aangepast worden.
De ALV gaat akkoord met het Financieel Jaarverslag onder dankzegging aan de penningmeester.
6. Kascommissie: aan en aftreden/reserve-kandidaat

René van Loon verlaat de Kascommissie en wordt opgevolgd door Eric van den Berg die samen met
Leon Niemantsverdriet de nieuwe Kascommissie zal vormen.
Als reserve-kandidaat stelt Hennie Radenburg zich beschikbaar.
7. Vodafone: formele toestemming van de ALV voor vernieuwd contract

Alle leden hebben vooraf aan de vergadering een schrijven gekregen met uitleg over het nieuwe
contract.
De ALV dient formele toestemming te geven voor de nieuwe huurovereenkomst met Vodafone én
voor de nieuwe akte voor het daarbij behorende recht van opstal, door een notaris te regelen.
De ALV geeft toestemming voor de nieuwe huurovereenkomst en het recht van opstal tussen
Dash’35 en Vodafone.
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8. Uitreiking trofeeën

De Dick van Aalst trofee, voor bijzondere prestaties van jeugdleden, gaat naar ons
jeugdlid Ivar van Rijt. Hij is voor veel activiteiten en dus ook tennis aangewezen op een rolstoel en
tennist vanaf 2019 bij Dash’35 en is in augustus gevraagd om te komen trainen bij de talentengroep
-rolstoeltennis van de KNLTB in Amstelveen. In december heeft hij zelfs deelgenomen aan het NK
Indoor rolstoeltennis. Bij de jeugd- enkel is hij 3de geworden en bij de jeugd dubbel 2de. Daarnaast
traint en speelt hij competitie bij de valide spelers. Ivar, gefeliciteerd!
De Lau de Bottrofee wordt, in de persoon van Helen Stevens, toegekend aan de Tenniskennisgroep. Deze groep vangt op de maandagavond nieuwe, beginnende leden op, leert ze de
beginselen van het tennis, zorgt voor aandacht en stimuleert hen met elkaar af te spreken, deel te
gaan nemen aan trainingen en racketavonden. Tenniskennisdeelnemers ervaren de groep als een
warm ‘bad’, zeker als je nieuw en soms alleen op de club start is dat erg prettig. Helen en andere
begeleiders: compliment en dank. Op deze manier zorgen jullie er mede voor dat nieuwe leden
behouden blijven voor de club.

9. Meerjarenbegroting 2021-2035

De leden hebben voorafgaand aan de ALV schriftelijk een toelichting gehad bij de aangepaste
meerjarenbegroting. Een toelichting inzake de overschrijdingen t.o.v. de goedgekeurde begroting
2021 met achtergronden, keuzes en het waarom daarvan. De voorzitter licht nog kort toe.
Algemeen
Hans Ruben deelt mede dat de gemeente bezig is met een ontwikkelplan Spoorzones en een
meerjarenplan m.b.t. de visie op de ontwikkelingen in de stad Dordrecht waarin bebouwing van de
Spoorzones en t.z.t. ook verplaatsing van tennisparken is opgenomen. Tegen de achtergrond van
deze visie is het advies van Hans Ruben deze ontwikkelingen goed in de gaten te houden, maar ook
om daarnaast als vereniging te werken met een meerjarenplan en investeringen niet te vermijden.
Hans Ruben biedt aan om het bestuur op de hoogte te houden hetgeen hij hierover hoort . Dit
aanbod wordt onder dankzegging aangenomen.
De voorzitter geeft aan dat de club investeringen moet doen omdat het clubgebouw echt aan
vernieuwingen toe is. Het is geen luxe maar noodzaak. Tevens geeft hij aan in overlegsituaties met
de gemeente inzake sport/tennisvisie weinig daadkracht te ervaren op dit gebied, maar dat alert
blijven op ontwikkelingen binnen de gemeentelijke plannen zeker van belang is.
Inhoudelijk
De financiele cijfers gepresenteerd in november 2020 behoefden aanpassingen door versnelling
van plannen, waardoor er in 2021 meer uitgegeven wordt dan begroot.
In de toelichting is hier uitleg aan gegeven.
 Fase 1: 2021-2022
Blz 2 van Toelichting: , laatste zin 3.1. Entree: “Entree en voorterras worden de komende weken
gerealiseerd. “ Stand van zaken: op het moment van schrijven leek dit nog realistisch maar dit zal
waarschijnlijk eind april worden.
- Vraag: komt er vanuit de ingang een rechtstreekse doorloop naar baan 1?
Antwoord: Nee, vanuit de ingang word je geleid naar de in 2022 te realiseren nieuwe
hoofdingang die in de kantine uitkomt.
- Vraag: wat zijn de kosten van de grond van de nieuwe fietsenstalling?
Antwoord: Geen kosten aan verbonden, in bruikleen van de gemeente voor onbepaalde tijd.
 Fase 2022 en verder
- Vraag: is vervanging van de banen 1,2,3,4, 9,10 nodig op de aangegeven termijn?
Antwoord: mochten deze banen langer mee kunnen dan zullen we dat zeker doen en wordt de
investering doorgeschoven.
Er zal in ieder geval tegen die tijd dat ze aan vervanging toe zijn, gekeken worden welke gravelkeuze dan het meest geschikt zal zijn.
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De ALV gaat akkoord met de aangepaste meerjarenplanning en de gedane en toekomstige
investeringen.
Rest de voorzitter een woord van dank aan de leden voor het gegeven vertrouwen en aan alle
vrijwilligers die nu zoveel werkzaamheden verrichten, waarbij met name genoemd de tomeloze
inzet Mart van Pelt, Harry Wendt, Wim Pinkse en Wim Klootwijk.
10. Rookbeleid

Het voorstel wordt kort samengevat.
- Vraag: hoe worden de regels gehandhaafd en welke sancties zijn er bij niet naleven er van?
Antwoord: er zullen bordjes opgehangen worden dat het park rookvrij is, de asbakken
worden overal weggehaald met uitzondering van díe bij de rookplek. De rookplek zal
herkenbaar aangegeven worden. Sancties zijn nog niet opgesteld. Eerst samen het in de gaten
houden, kijken hoe het gaat, elkaar aanspreken, het idee een kans geven. En er bij stil staan
dat dit soort zaken om een lange adem vraagt.
- Opmerking niet roker: helemaal rookvrij park lijkt mij utopie, ook omdat een aantal vrijwilligers
tijdens hun werkzaamheden roken en zij daarbij niemand tot last zijn.
- Voorstel: of helemaal rookvrij of alleen op het hele terras bij baan 1
Reactie: voordeel van alleen roken op het aangegeven deel van het terras bij baan 1: mensen
kunnen rookvrij naar kantine en grotendeels rookvrij op het terras zitten.
- Vraag: tijdens werkzaamheden door de vrijwilligers is vaak niemand op park aanwezig. Wat is
dan het bezwaar dat de enkele vrijwilliger rookt?
Antwoord: er zal dan ook niemand zijn die daar dan een probleem mee heeft.
- Voorstel van bestuur amenderen naar ingebracht voorstel: hele terras bij baan 1 rookblij?
Voorstel wordt niet aangenomen. Voorstel bestuur blijft staan: Er komt een rookzone op het
terras, de rest van het terras wordt rookvrij.
- Vraag: wanneer wordt dit beleid van kracht?
Antwoord: Het beleid/voorstel wordt in seizoen 2022 van kracht en zal tegen die tijd opnieuw
onder de aandacht van de leden worden gebracht. Momenteel hebben we door de coronasituatie al heel veel regels om ons aan te houden.
Reactie: jammer dat er geen concept handhaving is opgesteld.
Bestuur: we zullen aankomend jaar nadenken over handhavingsmogelijkheden, maar laat het
weten als je ideeën daarover hebt.
Pieter van Es geeft aan graag hierover nog een keer in gesprek te willen.
Bestuur geeft aan daar open voor te staan.

11. Oriëntatie op padèl

Gaan we wel of niet investeren in padèl en zo ja, waar en hoe.
Er wordt een kort filmpje getoond over padèl en een voorbeeld van een baan.
Overwegingen van bestuur:
 padèl op de plek van de minibaan: is iets goedkoper maar dan maar één baan mogelijk;
competitie-padèl met één baan niet mogelijk en we zijn minibaan kwijt.
 twee padèlbanen: één tennisbaan opofferen of uitbreiding park; kostentechnisch duurder,
zeker bij uitbreiding park; competitie-padèl spelen is dan wel mogelijk
 Padèl voor alleen leden of een commercieel verdienmodel, dus ook voor niet-leden/verhuur
 CC opent twee Padèlbanen, Thialf één, bij Top-Papendrecht komen 3 binnenbanen en in
Zwijndrecht komen meerdere binnen-en buitenbanen
 Is het een -tijdelijke- hype of een blijver?
 Levert het groei op?
 Bieden we onze leden hiermee iets extra’s en behouden we daardoor meer leden?
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Doel van vanavond: polsen hoe de ALV in beginsel tegenover aanleg Padèl staat.
- Vraag: Is er bij andere verenigingen geïnformeerd naar belangstellingsgraad?
Antwoord: Ja, maar geeft een divers of niet duidelijk beeld
Reacties vanuit enkele leden: er zijn verhalen over veelvuldig gebruik en verhalen over zeer beperkt
gebruik.
Reacties van leden op overwegen aanleg Padèl:
 formeer een werkgroep die onderzoek doet onder de leden naar de behoefte.
 Aankijken hoe het bij andere verenigingen loopt/oppassen voor ‘overkill’
 Niet achterover leunen
 Geen gravelbanen opofferen, maar als het dan toch nodig is, dan op baan 3
 Kijken naar andere, grote verenigingen
 Voorkeur voor 2 padèlbanen op baan 3
 Hoe te financieren?
Afsluitend voorstel op basis van reacties: er wordt een werkgroep geformeerd die onderzoek gaat
doen naar behoefte aan padèlbanen onder de Dashleden.
Voorstel wordt aangenomen.
Arthur Pinkse stelt werkgroep op, Luc Pepels en Nadja Duykers werken graag mee
12. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden

Er zijn bij de secretaris geen voorstellen binnen gekomen
13. Vacatures AB november 2021

In november 2021 lopen de zittingstermijnen van zowel de voorzitter, Leen van der Klis, als van het
bestuurslid Accommodatie, Wim Klootwijk, af. Zij stellen zich beiden niet herkiesbaar.
Verzoek van bestuur om mee te denken wie deze bestuursfuncties in zouden kunnen gaan vullen.
Namen of eigen interesse kunnen gemeld worden bij de secretaris.
Vraag: is een duo-voorzitterschap een optie?
Antwoord: jazeker, als kandidaten dat beiden zien zitten en er een taakverdeling wordt
afgesproken moet dat mogelijk zijn; dat maakt de kansen om kandidaten te vinden mogelijk wel
groter.
Vraag: is er een mogelijkheid om beide heren te behouden voor hun functie onder bepaalde
condities?
Wim : nog niet over nagedacht, maar zal dat doen. Blijf zeker wel actief voor club en voor klussen.
Leen: we gaan naarstig op zoek naar opvolging, maar ook ik zal de club niet in de steek laten.
Vraag: hoe gaat werving plaats vinden? En is er een profielschets?
Antwoord: werving in eerste instantie via bekendmaking bij leden en individuele benadering van
personen. Er is een profielschets; die zal bekeken worden op actueel beeld en indien wenselijk
bijgesteld worden.
Reactie: Een jongere voorzitter m/v zou mooi zijn, maar gezien de benodigde tijdsinvestering dan
kijken naar deelfunctie.
Vraag: zijn er al leden benaderd?
Antwoord: nee, maar het bestuur heeft al wel een paar namen van mogelijke kandidaten.
Suggesties zijn welkom.

14. Rondvraag

Geen vragen
Hans Ruben dankt Bestuur, commissieleden en vrijwilligers voor het vele werk dat verzet wordt.
De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en spreekt zijn complimenten uit over
de discipline tijdens de deelname.
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15. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 en wenst allen nog een prettige voortzetting van de
avond.

De secretaris,
Marjolein van den Berg
Het concept verslag van deze ALV (maart 2021) is via een link in de nieuwsbrief van april in te zien evenals
het door de ALV goedgekeurde Jaarverslag 2020.

Dordrecht, 12 april 2021
Voorzitter: Leen van der Klis

Secretaris: Marjolein van den Berg
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