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NOTULEN     
 

 LEDENRAADSVERGADERING 
                          

 
 
Datum/tijd:  Woensdag 1 juli 2020  - aanvang 19.00 uur 
Locatie:  N.v.t. – ONLINE VERGADERING vanwege COVID-19 maatregelen 
  

 
Aanwezig: 
Ledenraad: 
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, Jelle Oosterhoff, Jorinde Pels, Guus Quaedvlieg, Paul Schmitz , Hannie Stolwijk-de Rek, 
Arno van Trigt (iets verlaat), Barbara Vehmeijer, Arjan Veninga, Matthijs Verdam, Hélène van der Veur, 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), Jacco Eltingh 
(Technisch en Commercieel Directeur) Margot Megens (Juridisch Mdw.) en Lous Elshof (Notulist).  
 
Afwezig:  
Ledenraad: 
Sander Akkerman, Rick Bollen  en Guido Mulder  
Beroepsorganisatie: 
Rosalie Tamminga (Manager Bestuurlijke Zaken & Juridische Zaken) 
 
1. Opening en mededelingen 

De Ledenraadsvergadering wordt om 19.00 uur geopend door Roger Davids, Voorzitter. Hij heet de 
aanwezigen waaronder de toehoorders (vertegenwoordigers van verenigingen) van harte welkom bij 
deze vergadering die online gehouden wordt vanwege de landelijk geldende COVID-19 maatregelen.  
Na enkele moeilijke maanden heeft de het tennis nu de wind in de rug na veel verzet werk hetgeen 
positief nieuws is. Helaas is er ook verdrietig nieuws. De heer Wim Dröge, Lid van Verdienste en 
Erelid van het toenmalige district Brabant is recent overleden. Er wordt een moment van stilte in acht 
genomen. 
 
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: 

• De deelnemers en toehoorders worden geattendeerd op de online vergadertips voor een goed 
verloop van de digitale vergadering. 

• Tijdens deze vergadering zal de Ledenraad voor de eerste keer digitaal gaan stemmen; de 
stemprocedure wordt kort toegelicht. 

• De Ledenraad bestaat uit 29 leden waarvan 2 leden vandaag met kennisgeving afwezig zijn t.w. 
Sander Akkerman en Rick Bollen. Zij beiden hebben - conform de corona spoedwet - vóóraf in de 
periode van 24 juni tot en met 28 juni 2020 hun digitale stem uitgebracht; dit omdat deze tijdelijke 
wet niet voorziet in het afgeven van machtigingen. Er zijn derhalve 28 stemgerechtigde leden. 
Er is geen bericht van verhindering ontvangen van Guido Mulder.  

• De corona-spoedwet bood verder de mogelijkheid aan de Ledenraad om tot uiterlijk 72 uur voor de 
vergadering vragen in te sturen over de agendapunten die tijdens deze vergadering aan bod zullen 
komen.  

• Genoemd wordt dat alle Ledenraadsleden tijdig en op juiste wijze voor deze vergadering zijn 
uitgenodigd en dat alle voorschriften m.b.t. Corona Wet van 22 april 2020 alsmede de statuten en 
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de reglementen van de KNLTB, voor zover van toepassing, in acht zijn genomen zodat rechts-
geldige besluiten kunnen worden genomen met betrekking tot de geagendeerde onderwerpen. 

 
2. Notulen voortkomend uit de openbare Ledenraadsvergadering van 7 december 2019 

- Peter Hendriks (ter vaststelling) 
Met dank aan de notulist worden de notulen voortkomend uit de Ledenraadsvergadering van 
7 december, unaniem ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Fusie NPB – Roger Davids/Marchien van Doorn (ter vaststelling) 
Het woord wordt gegeven aan Marchien van Doorn. Zij geeft aan dat na een langdurige en gedegen 
voorbereiding, waarin de Ledenraad steeds is meegenomen in het proces, vandaag de laatste stap 
richting de fusie gezet zal worden. De ALV van de Nederlandse Padel Bond (NPB) vindt tevens 
vanavond plaats en ook daar zal het besluit tot fusie in stemming gebracht worden. Het in de afge-
lopen maanden doorlopen proces wordt toegelicht waarna aan de hand van de formele opsomming 
wordt aangegeven dat voldaan is aan alle wettelijke eisen, nodig voor het besluit. Het fusievoorstel 
wordt vervolgens in stemming gebracht. 
De Ledenraad stemt unaniem t.w. met 28 stemmen vóór (zijnde 26 aanwezig plus 2 stemmen vóóraf) 
in met de fusie NPB (tevens inhoudende Statutenwijziging overeenkomstig de tekst als opgenomen in 
het voorstel tot fusie én de benoeming van Bart Keuper als bestuurslid Padel per het moment dat de 
fusie tot stand gekomen is). Dit alles met dien verstande dat de fusie eerst tot stand kan worden 
gebracht nádat van Zijne Majesteit een bericht is ontvangen dat er in verband met het predicaat 
“Koninklijk” geen bezwaren zijn tegen de voorgenomen fusie en statutenwijziging zijn.  
Directie en Bondsbestuur zijn verheugd dat de NPB fusie hiermee tot stand gekomen is en kijken uit 
naar een fijne samenwerking met Bart Keuper. Bondsbestuurslid Padel. Peter Hendriks complimen-
teert Roger Davids, Marchien van Doorn en de beroepsorganisatie voor het behandelen en succesvol 
afronden van het dossier Padel; er is een belangrijke stap gezet voor zowel tennis als padel. 
Het agendapunt wordt afgesloten door Marchien van Doorn met de mededeling dat zij heel blij is met 
deze positieve uitslag. 
 

4. Algemeen Reglement – Peter Hendriks (ter vaststelling) 
Met de totstandkoming van de fusie NPB is tevens aanpassing van het Algemeen Reglement 
noodzakelijk. Het aangepaste concept Algemeen Reglement is op 30 april jl. besproken met de 
Ledenraad en vragen hierover zijn tijdens de bijeenkomst alsmede separaat via mail beantwoord door 
afdeling Juridische Zaken. De Ledenraad stemt unaniem in met het Algemeen Reglement. 
 

5. Strategische Doorkijk – Erik Poel (ter vaststelling) 
De Strategische Doorkijk 2020-2024 is het zogenaamde meerjarenplan dat als basis dient voor het 
Jaarplan en de afdelingsplannen binnen de organisatie. Ten opzichte van de voorgaande versie zijn er 
nu 5 T’s (was 3) en is er een apart hoofdstuk gewijd aan Padel. Tijdens de informele meeting op 
30 april jl. heeft Erik Poel de concept-Strategische Doorkijk uitgebreid met de Ledenraad door-
genomen en is op basis van de feedback vervolgens een enkele kleine aanpassing doorgevoerd. 
De Ledenraad stemt unaniem met 28 stemmen vóór in met de vernieuwde Strategische Doorkijk. 
Erik dankt de Ledenraad; hij heeft, samen met de collega’s, veel zin om hier invulling aan te geven. 
 

6. Benoemingen – Peter Hendriks (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). Het betreft de herbenoemingen van Wolfgang Born, Penningmeester, en 
Marchien van Doorn als Bestuurslid Verenigingstennis en benoemingen van William Seijbel en Erika 
Wies als lid van Raad van Beroep. Sijbrand Krans die in december 2019 voor 3 jaar is herbenoemd 
als lid zal de voorzittersfunctie in de Raad van Beroep van Jeroen Heijstek overnemen. Laatste neemt 
afscheid vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn van 10 jaar. De uitslag van de digitale 
stemming is als volgt: herbenoeming Wolfgang Born:  26 stemmen vóór, 1 stem tegen, 1 blanco stem; 
herbenoeming Marchien van Doorn:  27 stemmen vóór,  0 stemmen tegen en 1 blanco stem; 
benoemingen William Seijbel, Erika Wies en Sijbrand Krans: zij allen ontvangen 28 stemmen vóór. 
De voornoemde voordrachten tot (her)benoeming zijn hiermee bekrachtigd. 
Vervolgens wordt het woord gegeven aan Wolfgang respectievelijk Marchien die de Ledenraad 
danken voor het in hen gestelde vertrouwen. Beiden kijken uit naar een verdere, prettige, samen-
werking. Daarnaast noemt Marchien dat zij – nu de implementatie van padel een feit is – er zin in heeft 
om zich extra te gaan richten op het verenigingsleven. 
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7. Actualiteiten/updates – Erik Poel (ter informatie) 
Voordat hij aanvangt met de updates geeft Erik Poel met een kwinkslag aan dat hij zojuist de NPB 
heeft geïnformeerd dat de KNLTB Ledenraad het fusievoorstel unaniem heeft aangenomen en dat de 
NPB nu niet kan achterblijven. Hun ALV is momenteel gaande en mogelijk volgt nog tijdens deze 
vergadering ook van hen positief nieuws. 
Financiën 
Het virus COVID-19 heeft een grote impact op de maatschappij en ook de KNLTB en de aangesloten 
verenigingen ondervinden de gevolgen van de landelijk geldende maatregelen. Directie/Bondsbestuur 
hebben sinds maart jl. hard gewerkt aan financiële bijsturing teneinde de negatieve gevolgen voor de 
bond zoveel mogelijk te beperken. Als uitgangspunten voor het financieel bijsturen worden genoemd: 
het in de huidige tijd optimaal blijven ondersteunen van de verenigingen (protocollen etc.) en hen 
helpen met activatie (Zomer Challenge, Balletje slaan, webinars) plus het optimaal blijven begeleiden 
van jonge talenten zodat deze geen ontwikkelingsachterstand krijgen.  Erik Poel geeft een nadere 
toelichting op de baten en lasten. De (5-maands)  prognose 2020 t.o.v. begroting 2020 toont een 
negatief verschil van € 282.000. Dit tekort zal indien nodig ten laste van het eigen vermogen gaan,  
waarmee het vermogen zich binnen de bandbreedte van € 5-8 miljoen blijft bevinden Rest van het jaar 
blijft er met man en macht gewerkt worden om het tekort te minimaliseren. Paul Schmitz complimen-
teert het Bondsbestuur en de beroepsorganisatie met de doorgevoerde financiële bijsturing. 
Desgevraagd wordt aangegeven dat de (goede) financiële positie van de KNLTB één van de oorzaken 
is om géén hogere subsidiebedragen te kunnen verwerven; dit is de reden dat andere bonden, die er 
financieel slechter voor staan, hogere subsidies dan de KNLTB ontvangen. Bevestigd wordt dat de 
AVG voorziening getroffen is in het boekjaar 2019. 
Ledenontwikkeling 
Het is een historische dag omdat enerzijds de fusie NPB door de Ledenraad goedgekeurd is én 
anderzijds omdat er sprake is van een trendbreuk t.w. in juni 2020 meer leden dan ooit daarvoor. 
Groot compliment richting de verenigingen en allen die hebben bijgedragen tot de recente opstart en 
verdere activatie. Erik Poel spreekt de wens uit dat de huidige ontwikkelingen zullen doorzetten. Als 
voorbeeld van activatie wordt onder andere de Zomer Challenge genoemd, een populair concept 
(aangeboden door 525 verenigingen; 12.128 leden hebben dit abonnement waarbij jeugd net onder de 
10%). Ervaring is dat éénderde van de deelnemers lid wordt. De landelijke actie “Balletje slaan?” 
(www.wijzijntennis.nl) geïnitieerd door Robin Haase, Raymond Knaap, Geert Jan van Dijken en Jan-
Willem de Lange was bijzonder succesvol en heeft veel nationale media-aandacht gegenereerd. 
Ledenraadslid Geert -Jan van Dijken wordt bedankt voor zijn inzet voor dit leuke initiatief! 
Competitie/Toernooien 2020 
Competitie:  Als gevolg van COVID-19 is de Voorjaarscompetitie verplaatst naar najaar 2020 onder de 
naam KNLTB Competitie 2020. Het aanbod zal nagenoeg gelijk aan de VJC zijn; inschrijving is 
mogelijk tot 1 juli 2020. Er wordt nader ingegaan op de uitvoering en de eigen verantwoordelijkheid bij 
verenigingen (zoals bijvoorbeeld handhaving van de 1.5 meter afstand). 
Toernooien:  Alleen in januari en februari 2020 zijn er toernooien gespeeld als gevolg van de corona-
uitbraak medio maart. Vanaf 1 juli zijn de maatregelen versoepeld en kunnen er weer club over-
stijgende wedstrijden gespeeld worden terwijl vanaf begin augustus de huidige toernooikalender zal 
gelden. Alle organisaties krijgen tips & adviezen aangereikt om een toernooi te organiseren binnen de 
1,5 meter samenleving. Met betrekking tot events wordt genoemd dat de mogelijkheid tot het 
organiseren van een buiten NK (juli/NTC) onderzocht wordt en dat door de top 30 spelers een Charity 
Tour gespeeld zal worden door heel Nederland. Veel locaties zijn hiervoor vergeven, doch bij 
interesse voor het gastheerschap kan - uiterlijk 2 juli - contact gelegd worden met Lars van Opijnen, 
Event Manager. Desgevraagd wordt aangegeven dat vanaf maart tot 1 augustus de toernooien waren 
stilgelegd en dat nu met de versoepeling weer toernooien georganiseerd kunnen worden. Er zijn geen 
exacte aantallen bekend van geannuleerde/uitgestelde toernooien. Erik Poel bevestigt dat de 
inschrijving voor de padelcompetitie later sluit en dat het aantal spelers groeiend is (25.000 spelers).  
Privacy 
Op 8 februari jl. en online op 30 april jl.  heeft de Ledenraad een uitgebreide update gekregen over de 
AP. De ontwikkelingen ná deze laatste datum worden door Robert Jan Schumacher toegelicht waarbij 
hij vermeld dat juridische kosten binnen de begroting zijn gehouden. KNLTB en AP verschillen van 
mening hoe invulling gegeven wordt aan de AVG. Aangegeven wordt waarom de AP de rechtstreekse 
gang van de KNLTB tegengehouden heeft. Verwachting is in de komende weten een definitief besluit 
op bezwaar te krijgen naar aanleiding van de hoorzitting die gehouden is 30 juni 2020. Afhankelijk van 
de uitkomst zal KNLTB vervolgstappen nader bepalen. Er wordt nader ingegaan op het ‘schaakbord’ 
met de drie onderwerpen Juridisch, communicatie en politiek. Tot slot worden de vervolgstappen 
toegelicht zoals onder andere het afwachten van de beslissing op bezwaar, onderzoek samenwerking 
KNVB-KNLTB, het opstellen van het richtsnoer voor de sport in samenwerking met NOC*NSF. Het 
onderwerp wordt afgesloten met de mededeling dat als gevolg van de COVID-19 uitbraak het 
algemeen overleg Privacy/Persoonsgegevens (evaluatie functioneren AP in Tweede Kamer met de 
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privacy-werkgroep) uitgesteld is tot nà de zomer 2020. Desgevraagd wordt vermeld dat er verschillen 
zijn in zaak KNLTB vs zaak KNVB (Talpa VoetbalTV) en dat daar waar mogelijk op basis van de 
maatschappelijke waarde gezamenlijk opgetrokken zal worden. Er kan op dit moment niets gezegd 
worden over het wel of niet voegen in de zaak KNVB jegens AP. In reactie op vraag over juridische 
kosten kan als gevolg van het openbare karakter van deze vergadering niet in detail worden ingegaan. 
Vanwege de bredere belangen in Nederland zijn er partijen die delen in de juridische kosten; de door 
AP opgelegde boete, voor zover deze blijft staan,  zal echter voor rekening van de KNLTB zijn. 
 

8. Rondvraag – Allen 

• De Ledenraad wordt geattendeerd op de volgende data van bijeenkomsten/evenementen:  

− Woensdag 9 sept (19.00 uur/NTC)  Korte Ledenraadsvergadering + Intervisiebijeenkomst  

− Woensdag 23 sept (19.00/ntb) Themabijeenkomst alleen Ledenraadsleden (n.t.b.) 

− Zaterdag 12 dec (10.00/NTC) Formele Ledenraadsvergadering  

− 20 juli t/m 2 augustus NJK bij Tulip Center Hilversum   

− 1 september t/m 6 september NK Padel, Amsterdam (Veteranen/regulier/jeugd) 

− 13 september t/m 25 oktober Eredivisie Heren + Eredivisie Dames  

− 16 t/m 21 november WK Padel, Qatar  (o.v.v. Corona) 
Zoals genoemd zullen de speeldata Davis Cup & Fed Cup worden uitgesteld worden naar 2021 

• Voor de vergadering van eind september 2020 zullen de volgende onderwerpen aan de orde 
komen: Indexering/contributieafdracht, Dashboard Ledenraad, Selectiecommissie Ledenraad, 
Grand Slam Club. ‘Visie Fte’s vs dalend aantal leden’ zal worden doorgezet naar 2021. 

• Uit input vanuit de Ledenraad door middel van steekwoorden blijkt dat de eerste ervaring met het 
digitaal stemmen als bijzonder positief kan worden beschouwd. 

• Klaas-Jan Doeven geeft complimenten aan accountmanagers en verenigingsondersteuning voor 
alle support en daden om zaken te ondernemen richting verenigingen tijdens de corona tijd. 
Hij vraagt extra aandacht voor de support vanuit LISA bij bugs/kleine klachten over de clubapp. 
In reactie wordt bevestigd dat de support af en toe overbelast was als gevolg van de enorme 
toename in gebruik (+600 clubs) doch er is nauw contact met partners om zaken in goede banen te 
leiden. 

• Peter Hendriks ziet er naar uit om de Ledenraadsleden weer te ontmoeten op 9 september a.s. 
Hij is blij met de belangrijke besluiten die vandaag genomen zijn en noemt dat er grote kansen voor 
de toekomst liggen.  

• Onder dankzegging voor de online aanwezigheid van zowel deelnemers als toehoorders én de 
input vanuit de Ledenraad wordt de vergadering wordt rond 20.40 uur afgesloten. 

 
 
 

 
Besluiten  Ledenraadsvergadering d.d. 1 juli 2020 
 

• Vaststelling Notulen voortkomend uit de openbare Ledenraadsvergadering d.d. 7 december 2019.  

• Goedkeuring van fusie NPB, tevens inhoudende Statutenwijziging en benoeming van Bart Keuper 
als Bestuurslid Padel, met dien verstande dat de fusie eerst tot stand kan worden gebracht nádat 
van Zijne Majesteit een bericht is ontvangen dat er in verband met het predicaat “Koninklijk” geen 
bezwaren zijn tegen de voorgenomen fusie en statutenwijziging zijn 

• Goedkeuring Algemeen Reglement 

• Goedkeuring Strategische Doorkijk 2020-2024 

• Herbenoeming van Wolfgang Born als Penningsmeester Bondsbestuur voor drie jaar per 8 juni 
2020 

• Herbenoeming van Marchien van Doorn als Bestuurslid Verenigingstennis voor drie jaar per 
19 september 2020 

• Benoeming van William Seijbel en Erika Wies als lid Raad van Beroep voor drie jaar per 1 juli 2020 

• Benoeming van Sijbrand Krans als voorzitter Raad van Beroep voor drie jaar per 1 juli 2020 
 

 


