
TFH,  Algemene Leden Vergadering 2021 

 

Gehouden in de kantine op Maandag 28 Juni 2021, aanvang 

20.00 uur. Het feit dat dit zo ver in het jaar ligt komt door het 

uitstel vanwege Corona epidemie. 

 

Aanwezig bij opening zijn: 

15  leden/bestuursleden zijn bij aanvang aanwezig en bestuurslid Anton 

Verhagen komt later. Allen hebben de presentielijst getekend, 

 

Agenda: 

1 Notulen jaarvergadering 2020 

2 Financiële verslagen 2020 (Verlies& Winstrekening, kascontrole, 

Balans en Begroting) en decharge 

3 Acties en plannen 2021 

4 Begroting 2021 en 2022 

5 Jaarverslag commissies 

6 Bestuursaangelegenheden  

7 Benoeming kascommissie 

8 Rondvraag en afsluiting 

Jurgen van Hoof (JvH) heet als voorzitter iedereen welkom op deze 

vergadering.  

De notulen van deze vergadering worden opgemaakt door René 

Consenheim.(RC) 

 

1. Notulen van de ALV 2020 

JvH vraagt of er nog op- en of aanmerkingen zijn over het verslag van de 

vorige vergadering(jan 2020 over 2019). Het verslag was ter inzage op 

de website.  



Indien nodig mogen leden de komende weken nog opmerkingen over de 

notulen indienen bij het bestuur. 

   

2.- Financiële verslagen 2020 en Decharge 

Verlies en Winst rekening,  

De V&W rekening 2020 wordt gepresenteerd. Voor alle aanwezigen legt 

(JvH) de opbouw uit en daarop ook de uitwerking van de V&W rekening. 

De opsomming die volgt is terug te lezen. 

Er is een extra subsidie aangevraagd en verkregen (TASO) ter grootte 

van €1500 over Q4 van 2020. Ook voor Q1 van 2021 is deze 

aangevraagd ter grootte van €1000. Dit i.v.m. inkomsten derving kantine 

omzetten. Een naheffing elektra viel tegen over 2018/2020 ca €10.000. 

De narekening was €4500 over 2018 en 2019. 

De omzet is door Corona ver achter gebleven, géén Open Toernooi en 

géén Club Kampioenschappen en competities schelen ons veel 

baromzet. Hierbij wordt door Piet gevraagd, “wat is de controle op de 

baromzet?” tevens vraagt Eric Adan om een eindejaar inventarisatie te 

laten plaats vinden. Zo krijg je een beter inzicht in de beginbalans van 

elk jaar. Dit zal worden opgepakt door de Barcommissie. 

In hoofdlijnen blijft het afrekenen via pinautomaat, waarbij alleen tijdens 

toernooien de mogelijkheden bestaan om met contanten af te rekenen. 

Balans 

Ook de balans wordt toegelicht door JvH. Wij blijven een financieel 

gezonde vereniging met voldoende tegoeden.  

Begroting 2021  

In de begroting voor 2021 zijn we er als Bestuur er van uitgegaan dat dit 

gelijk zou moeten kunnen blijven aan 2020. De kosten voor energie en 

water € 4500 lijken te laag maar we verwachten dat dit gezien de kosten 

vorig jaar mee uit moeten kunnen komen. Verder verwachten wij weer 

wel een toename van het aantal leden. 



Decharge 

Piet Roks en Ger van Alphen verzorgden dit jaar de Decharge. Namens 

het bestuur was Ilse vd Woerdt aanwezig, zij hebben de boeken 

nagekeken en gecontroleerd, in orde dus decharge verkregen. 

 

3-  Acties en plannen 2021 

Bij Acties en plannen hebben de bestuursleden allen opdracht gekregen 

een en ander op te zetten, hierbij zijn flinke ambities uitgesproken: 

- Website vernieuwen en koppelen aan ledenadministratie en KNLTB links; 
- Digitalisering (leden, inschrijven, communicatie, innen contributies, afhangen 

en toegang park/banen) 
- Keuken update 
- Park update 
- Sleutelplan 
- Activiteiten 
- Introductie les, professionele les 
- Ledenwerving en activiteiten begeleiding 
- Contributiebeleid (KNLTB advies) 
- Communicatie naar leden 
 
Bestuursverantwoordelijke met commissieleden maken plan van aanpak (wat, 
wanneer en kosten. Na akkoord bestuur uitvoering) 
 
Er wordt naar een Open Toernooi toe gewerkt in november 2021 
Een mannen dag is gewenst aldus Eric Adan, er wordt gekeken hoe te realiseren.  

 

 

4-   Begroting 2021 en 2022 

 

Bij de begroting over 2021 en verder worden de plannen besproken om 

de kantine en het park aan te pakken. Hiervoor is in de begroting een 

flinke post opgenomen. Hierbij wordt de verwachting uit gesproken dat 

de omzet flink zal gaan groeien in 2021 en 2022. 

Baan onderhoud is nodig in 2021 en 2022. 

Voorstel is aan de ledenvergadering gedaan om €25.000 te gaan 

gebruiken om park en kantine te gaan pimpen. 

Er wordt een akkoord gegeven door de ALV om dit op te gaan pakken. 

 

 



5-  Jaarverslag commissies 

 

Dick Hogeweg heeft net als ander jaren een heel correct en duidelijk 

verslag van de gemaakte kosten, uitgevoerde werken en plannen voor 

dit jaar 2021. De zorg hier is ook duidelijk dat het werk door steeds 

minder mensen moet worden gedaan. Uitbreiding van deze groep is dan 

ook hard nodig. Wel op te merken dat alles er prima uitziet en 

onderhouden wordt.  

De OT Commissie is dit jaar met Jurgen van Hoof, hij heeft aangegeven 

dat hij zal meedoen. Daarmee is de samenstelling voor 2021 geregeld. 

Ad Huybrechts vraagt of hij samen met Ella mede het toernooi voor 

senioren kan gaan regelen. (alleen datum is mij RC ontgaan) 

Michael geeft uitleg over de barcommissie in 2021/22; Hij vraagt 

nadrukkelijk steun vanuit de vereniging om lekker te kunnen 

aanpassen van keuken/bar en kantine activiteiten. 

In plaats van een samenwerking wordt meer gesproken over de 

mogelijkheden om nieuwe activiteiten op te starten, zoals Padel dat via 

de KNLTB ook naar voren is gebracht. Dit wordt nader bekeken.         

 

                

6 – Bestuursaangelegenheden 

Tenslotte de samenstelling van het huidige bestuur. Al enkele 

jaren was het 4-koppige bestuur in dezelfde samenstelling 

zonder veel animo onder de leden voor een bestuursfunctie. JvH 

heeft als voorzitter het voortouw genomen eind vorig jaar (2020) 

om een stevige uitbreiding te bewerkstelligen. Met succes 

overigens. 

Hierover werd door Piet Roks vragen gesteld. JvH geeft hierop 

antwoord en legt uit via email te hebben gecommuniceerd met 

alle leden in februari dit jaar. Hiermee is in de geest van de 

statuten gehandeld. Hierin werd gevraagd voor 15 maart te 

reageren indien er tegen kandidaten zouden zijn.  



Bestuursinrichting, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is 
nu met 7 leden, deze zijn: 

- Voorzitter Jurgen van Hoof 
- Secretaris Anton Verhagen 
- Penningmeester Ilse vd Woerdt aftredend per 1 augustus 

Penningmeester Marielle Neelen aantredend per 1 augustus 
- Kantine/bar beheer Michael Hiller 
- Communicatie Wim Vermunt 
- Activiteiten commissie Eric van der Pelt  
- Techn. Commissie René Consenheim 

 
Er is een wijziging wet bestuur en toezicht welke van toepassing 

is op het bestuur van TFH. Bestuursleden worden door de 

nieuwe wet aansprakelijk.  

 
De Pimp-up krijgt vorm met Eric Adan, René Consenheim, Ger 
van Alphen, Jo de Rooij en de maandagochtend groep, verzoek 
zal door René worden uitgebracht.  
Voor de pimp-up commissie geldt dat plannen gemaakt moeten 
worden en uitgewerkt moeten worden betreffende: 

- Verlichtingsplan banen(LED) (1e prioriteit) 
- Palen laten (af)keuren (door Brandweer) (1e prioriteit) 
- Waar moeten we aan voldoen, Gemeente heeft potje hiervoor (1e 

prioriteit) 

- Hekwerken van de banen(1e prioriteit) 
- Openbare verlichting op het park(LED) 
- Bestratingen op het park 
- Bestratingen naar het park 
- Schoonmaakdagen inplannen 

Gemeente MOET afval(groen) tijdig afvoeren Overleg Gemeente 
gewenst! Gemeente vragen om 6m3 bak en “Kontes” melden 
welke datums?! Afspraak snoeidatums goed communiceren 
Piet Nieuwenhuizen reageert, deal met van der Wijngaard is 1,5 
meter overhangende takken. 
Eric van der Heiden haalt takken op. Bestuur neemt contact op 
met Gemeente. 
Gemeente 1 x per maand snoeigroen ophalen. 
Gemeentelijke hekken moeten in orde worden gemaakt, is nooit 
goed afgerond in 2019. 
 
Michael Hiller vraagt om vrijwilligers voor de Barcommissie.  
Daarna zal er pas invulling worden gevraagd voor bardienst 
invullingen. 
 



7 – Benoeming Kascommissie 

De kascommissie over 2021; Ger van Alphen blijft aan en gaat 
samen met Ronald Mol deze taak vervullen. 
 

9 Rondvraag en afsluiting 

NB. Laatste opmerking uit het bestuur: 

In augustus zullen de commissies een gezamenlijke email opstellen om 

de leden te vragen zich als vrijwilliger aan te melden voor de diverse 

commissies en activiteiten die opgestart moeten gaan worden.  

         

 

Einde vergadering 22.10 uur. Het bestuur dankt de aanwezigen voor 

inbreng en steun deze avond. 


