
 

T.C. de Helze 

Algemene Ledenvergadering 31 januari 2018 

 

Aanwezig 37 leden (inclusief de bestuursleden) Zie bijlage 

  

1. Opening 

De voorzitter Sophie Benoy opent om 20:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen 

welkom. Iedereen wordt gevraagd de presentielijst te tekenen.  

2. Notulen ALV 8 februari 2017 

De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd en aansluitend door de voorzitter en 

secretaris getekend. 

3. Bestuur mutaties en vergaderingen 

• Mutaties 

o Peter Simon en Richard Buurmeijer worden door Sophie bedankt. 

o Annefleur Pauw treedt toe tot het bestuur en wordt verantwoordelijk voor de 

technische commissie. 

• Bestuursvergaderingen 

o In 2017 is er maandelijks vergaderd gezamenlijk met de vertegenwoordigers van 

de verschillende commissies 

o In 2018 zal er elke 6 weken een bestuursvergadering zijn, waarbij wederom de 

vertegenwoordigers van de verschillende commissies uitgenodigd zijn.  

• Vacatures 

o Gemeld via website en mailing echter geen reacties gekregen 

o Jeugdcommissie is aangevuld met Britt en Elke 

o Sponsorcommissie is vacant 

o Jaap de Vries gaat publiciteit doen 

o Vanaf 2019 stopt Charles met de ledenadministratie 

o Voorstel tot oprichting van een parkcommissie (o.l.v. Rob Thissen). 
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• Brainstorm avonden 

o In maart en in september zijn er 2 brain storm avonden geweest om ideeën voor 

activiteiten en beleid voor de komende jaren te genereren. Hier is o.a. uit 

ontstaan een opknapplan voor het clubhuis, organiseren van een pub quiz, 

opstarten jongerenmix en een beginnersmix en een single ladder competitie. 

• Aan de in het kader van de Albert Hein actie georganiseerde clinic hebben 16 mensen 

meegedaan. 

4. Financiële rapportage 2017 

• Samenvatting 2017 

o Allereerst wordt Kees van Hoof bedankt voor zijn werkzaamheden. Nico benadrukt 

dat zonder de hulp van Kees van Hoof het voor hem niet mogelijk zou zijn om 

penningmeester te kunnen zijn. 

o Klein verlies van €345,- 

o Extra energiekosten (agv factuur van gemeente over kosten 2016) 

o Daling barinkomsten 

o Kascommissie heeft de exploitatie en de jaarrekening gecontroleerd en goed 

bevonden. Er wordt decharge verleend aan het bestuur voor de financiën van het 

afgelopen jaar. 

o De kascommissie wordt bedankt. 

o Voor 2018 zal de kascommissie bestaan uit Koen van Nunen en Adi Klep. 

• Uitgangspunten begroting 2018 

o Daling ledenaantal en daling sponsorinkomsten 

o Baropbrengst blijft gelijk, echter wel minimale stijging van consumptieprijzen 

o Trainingen moeten kostendekkend zijn 

o Lichte stijging uitgaven accommodatie (onderhoud, energie en verlichting)  

o Begroting moet sluitend zijn. 

• Vragen over de begroting 2018 

o Vraag of huur van de Geldrop Runners geïndexeerd kan worden in de toekomst. 

o Is LED verlichting mogelijk 

o Kunnen de energiekosten geanalyseerd worden en is het mogelijk om voor het “niet 

gemeente deel” van leverancier te wisselen. 

o Zijn zonnepanelen mogelijk voor onze vereniging? 

5. Contributie 

Het bestuur ziet zich helaas genoodzaakt om een contributieverhoging voor te stellen. Na de 

toelichting en beantwoording van verschillende vragen gaat de ALV unaniem akkoord. De 

contributie voor 2018 wordt als volgt bepaald:  
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o Jeugd €70 (was €68) 

o Senioren €145 (was €140) 

o Studenten €95 (was €90). 

6. Digicom 

• Albert van den Elsen heeft de commissie na jarenlange trouwe dienst verlaten. 

• Jack van den Broek en Charles van Sambeek blijven lid 

• KNLTB app en veranderingen vanuit de KNLTB 

o KNLTB stopt met Jiba afhangbord en introduceert KNLTB.Club en KNLTB ClubApp 

o Jack geeft een uitgebreide toelichting over de gevolgen voor de leden, de 

clubwebsite als de gebruikers van de verschillende systemen. 

o De digicom, gezamenlijk met Sophie hebben verschillende gesprekken gehad met de 

KNTLB en in combinatie met de vergelijkingen van de mogelijkheden wordt 

voorgesteld om als TC de Helze de €2,50 variant te kiezen.  

o De ALV gaat unaniem akkoord met dit voorstel. Dit betekent dat de KNLTB ClubApp 

binnen onze vereniging ‘uitgerold’ zal worden, alsook dat onze website zal 

veranderen. Hierover zullen de leden regelmatig middels mailing geïnformeerd 

worden. 

7. Jaarverslag barcommissie 

Ton van der Velden geeft een toelichting over 2017 alsook een vergelijking met voorgaande jaren 

(zie bijlage voor details). Het huidige beleid van barbezetting blijft gehandhaafd. De barprijzen 

zullen iets aangepast worden agv prijsstijging van de inkopen.  

8. Jaarverslag juniorencommissie 

De samenstelling van de commissie is gewijzigd (Corien heeft de commissie verlaten en Britt en Elke 

zijn toegetreden). Een overzicht van de activiteiten wordt gepresenteerd, waarbij gemeld wordt dat 

via Sjors Sportief 10 nieuwe jeugdleden zich aangemeld hebben. Voor 2018 staat o.a. een 

vernieuwing van het jeugdbeleidsplan op de agenda. 

9. Jaarverslag seniorencommissie 

Rob Thissen licht het jaarverslag toe. Er is besloten door de seniorencommissie en de evenementen 

commissie om te integreren. Door de nieuwe opzet van de bestuursvergaderingen, door de goede 

draaiboeken van activiteiten en door de overlap tussen de senioren en evenementen commissies 

lijkt dit een goed plan. Rob zal als bestuurslid in de evenementencommissie plaatsnemen.  

10. Voorstel aanpassen baanschema 

Zowel Willem van Tuijl als Mathieu Rutten hadden een voorstel voor aanpassing vrijdagavond 

baanindeling gedaan. Na uitgebreide discussie in de ALV wordt het volgende voorstel gedaan:  
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• Het aantal banen tijdens de vrijdagavond voorjaars- en najaar competitie dat voor 

competitie gebruikt kan worden is maximaal 10 banen. Het aantal banen dat tijdens 

voornoemde periodes gebruikt kan worden door de vrijdagavond hussel is maximaal 2 

tussen 19:45 en 21:30 uur. 

• De overige bepalingen van het baanschema worden niet gewijzigd. 

Het voorstel wordt door de ALV aangenomen, met de opmerking dat het nieuwe baanschema 

duidelijk aan de leden gecommuniceerd moet worden.  

11. Seksuele intimidatie 

Sophie geeft een uitgebreide toelichting op het rapport van de onderzoekscommissie “seksuele 

intimidatie en misbruik in de sport”. Ook de aanbevelingen van deze commissie worden met en 

door de ALV besproken. Het volledige rapport is voor de leden beschikbaar. Dit zal in het clubhuis  

gelegd worden.  

12. Rondvraag 

• Nicoline van Wijngaarden: Kan er een les met het ballenkanon gepland worden?  

o Annefleur zal dit met Wil opnemen. 

• Sabrina Pesuwarissa: Kunnen er meerdere trainers bij de club komen?  

o Dit zal met Sportivity Services besproken worden. 

• Ellie van Rijsewijk: Is er een wijziging geweest in het schoonmaken? 

o Er is geen wijziging geweest. We hebben een contract met de GOM en bepaalde 

activiteiten (bv diepte reiniging) hoeven niet elke keer uitgevoerd te worden.  

• Piet van Tongerlo: Hoeveel leden met de vereniging hebben om ‘gezond’ te blijven  

o Moeilijk te beantwoorden, we zien ook de terugloop en er worden meerdere 

activiteiten voor ledenbehoud en werving gedaan.  

• Koen van Nunen: Wat zijn de plannen van de gemeente bij het vervangen van de banen 

(zowel wanneer als welke baansoort). 

o Er is regelmatig overleg met de gemeente, echter dit is de laatste keer niet 

besproken. Volgens de laatste meting van 2016 voldoen de banen nog aan de 

normen. Als bestuur willen we geen ‘slapende honden’ wakker maken, dus zullen we 

dit niet pro-actief met de gemeente bespreken.  

• Marjan de Neve: Op 24 maart wordt er een ‘schoonmaak dag’ georganiseerd! 

13. Sluiting 

Om 22:15 wordt de vergadering door Sophie gesloten. De aanwezigen worden bedankt en 

uitgenodigd om gezamenlijk met het bestuur iets te drinken.  

Bijlage: De sheets zoals die op de ALV gepresenteerd zijn. 


