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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC B.R.Z. 2020 
 
 

1. Opening door het bestuur 

Ludo (Hodzelmans) voert namens het bestuur het woord. Ludo opent de vergadering om 20.05 uur en 
bedankt daarbij de aanwezigen. Het bestuur kijkt samen met haar leden uit naar een nieuw jaar; een jaar 
waarin deuren open zijn gegaan en we op weg zijn om de leukste club van Limburg te worden. Een woord 
van welkom aan Rini en Peter, de nieuwe uitbaters van de kantine en een woord van dank aan Jos 
(Tillmanns) en Paul (Spijkers) dat zij de uitbating van de kantine hebben gefaciliteerd.  
Voor diegene die aanwezig zijn geweest bij de nieuwjaarsreceptie is duidelijk geworden dat de 
scheidingswand tussen de kantine van BRZ en Caesar open is. Dit biedt nieuwe kansen, het bestuur streeft 
er dan ook naar om de samenwerking met voetbalvereniging Caesar actief op te zoeken. 

2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 17 januari 2019  

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 17 januari 2019. 
De notulen werden tijdens de ALV 2020 vastgesteld. Een afschrift van de notulen is te vinden op de website. 

3. Mededelingen van de secretaris 

- Aantal aanwezige leden: 38 
- Aantal afmeldingen voor de vergadering ontvangen ongeveer 26 
- Mutaties 2019: Het is helaas niet mogelijk geweest om de leden inzicht te bieden in de mutaties van 

het afgelopen jaar. Dit heeft ermee te maken gehad dat Carla (America), verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie ruime tijd geen toegang heeft gehad tot de mailomgeving van de tennisvereniging. 
De oorzaak hiervan is het feit dat wij over zijn gestapt op een nieuwe mailomgeving. Wel ziet het 
bestuur dat Carla de afgelopen periode ontzettend hard heeft gewerkt om een groot aantal van de 
aan- en afmeldingen alsnog te verwerken. 

Saskia (van der Westen) licht toe dat er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, om te kunnen 
komen tot een geldige stemming. 
Daarnaast grijpt Saskia dit moment aan om alle vrijwilligers te bedanken. Het bestuur merkt op, daarmee 
hopende dat de leden dit ook merken, dat het aantal vrijwilligers groeit. Om de vrijwilligers te bedanken, 
grijpen we dit jaar onze kans om weer een leuke vrijwilligersdag te organiseren. In het bijzonder wil het 
bestuur de ledenadministratie bedanken. De ledenadministratie kan gezien worden als een verlengstuk van 
het bestuur en het bestuur is dan ook zeer dankbaar voor de hoeveelheid tijd en energie Carla er ook dit jaar 
– zeker gezien alle problematiek – in heeft gestoken. Dit jaar heeft Carla vaak extra inspanningen moeten 
leveren i.v.m. de komst van de nieuwe website, maar ook het gebruik van andere systemen. 
Voorts wil het bestuur in het bijzonder de Parkcommissie bedanken. Elke vrijdagochtend is deze commissie 
op het tennispark aanwezig, waarbij zij werkzaamheden naast de baan en in de kantine verrichten. Het 
bestuur is zeer dankbaar dat deze commissie zich bereid heeft getoond het tennispark te onderhouden. 

4. Verslag van de afzonderlijke commissies  

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de verslagen van de afzonderlijke commissies. De verslagen 
werden dan ook tijdens de vergadering akkoord bevonden. Een afschrift van de verslagen is te vinden op de 
website.  

 

5. Mededelingen en voorstellen van het bestuur 

Het bestuur heeft een grove schetst geboden van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar, Maurice (Muris) 
en Ludo geven een toelichting: 
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- Kantinebeheer 

Het bestuur licht toe dat er zichtbaar een nieuwe wind waait. In december hebben het bestuur en de 
leden op passende wijze afscheid genomen van Toon en Dorine. Toon en Dorine hebben namens de 
vereniging een bos bloemen ontvangen, een bierpakket, een diner-cheque en een beeldje. Het 
bestuur en de vereniging hebben alle vertrouwen in Rini en Peter en kijken uit naar hetgeen deze 
samenwerking gaat bieden.  

 
- Communicatie 

Het bestuur licht toe dat afgelopen jaar veel is gebeurd. De afgelopen jaren is er veel gebeurd (denk 
aan het bouwen van een nieuwe website, de algehele staat van het park en de daarbij behorende 
gesprekken met de gemeente, de zoektocht naar kantine-uitbaters, het maken van de 
activiteitenkalender, de zoektocht naar (wederom) een nieuwe trainer, e.d. 
Het bestuur streeft ernaar om de leden beter te informeren, dit blijkt ook uit het nieuwe initiatief om de 
leden na afloop van een bestuursvergadering op hoofdlijnen te informeren over hetgeen besproken 
werd tijdens deze vergadering. Het bestuur wijst ook nogmaals op de ledenavonden, die bedoeld zijn 
om ruggenspraak te houden met het bestuur, maar ook om nieuwe ideeën aan te dragen en mee te 
denken over verbeterpunten.  
Het bestuur doet een belangrijke constatering, namelijk dat de betrokkenheid bij de vereniging erg 
belangrijk is. Het bestuur (en de vereniging) streeft naar meer leden, maar daarbij ook naar meer 
betrokkenheid.  
Het bestuur merkt vooralsnog op dat veelal dezelfde leden betrokkenheid tonen. Deze betrokkenheid 
wordt zeer gewaardeerd, maar desondanks zoekt het bestuur naar ideeën en handvaten om ook een 
grotere groep te betrekken. Zo wil het bestuur ook de jeugdleden bereiken, maar hebben zij op dit 
moment onvoldoende ideeën over hoe zij dit het beste kunnen doen.  
Saskia vult aan dat er voor deze groep wel op korte termijn een activiteit georganiseerd zal gaan 
worden, waarbij we hopen op een goed gesprek met deze ‘jonge’ leden.  
Het bestuur staat open voor ideeën, dit kan via info@brztennis.nl. 

 
Het bestuur sluit af met de mededeling dat het bestuur de afgelopen jaren wellicht te weinig zichtbaar 
was en dat de communicatie beter kon. De afgelopen periode heeft het bestuur actie ondernomen om 
beide aspecten te verbeteren, maar merkt hierbij op dat de leden ook open moeten staan voor de 
communicatie. We communiceren via verschillende media (website, mail, social media, KNLTB-
Clubapp), maar constateren dat deze kanalen weinig bekeken worden. Het bestuur wil graag 
benadrukken dat de belangrijkste media de KNLTB-Clubapp en de website zijn.  

 
- De betrokkenheid van de leden 

Het bestuur speelt al geruime tijd met de gedachte om in de toekomst de leden een x-aantal uren 
terug te laten geven aan de vereniging. Het bestuur wenst een x-aantal uren vrijwilligerswerk verplicht 
te stellen, maar wenst hier in het eerste jaar nog geen sancties aan te verbinden. Na een jaar zal het 
bestuur evalueren of het de vereniging voldoende heeft gebracht en hoe leden dit hebben ervaren. 
Deze gedachte is tevens aan bod gekomen tijdens een ledendag. 
Het bestuur licht toe dat het bij veel sportverenigingen heel normaal is dat leden een aantal 
vrijwilligersuren teruggeven aan de vereniging. Het voorstel van het bestuur is dat onze leden, elk 
jaar 10 uur besteden aan vrijwilligerswerk (in de breedste zin van het woord). Hierbij kan gedacht 
worden aan: het organiseren van een activiteit, actief deelnemen aan een ledenavond, meedenken 
over communicatie, het helpen bij het ophangen van de doeken, etc. Het bestuur heeft een hele lijst 
gemaakt met taken en activiteiten welke we belangrijk vinden. Deze lijst zal worden gedeeld met 
leden, op basis waarvan zij zich kunnen inschrijven voor activiteiten. Het leveren van een bijdrage 
genereerd hopelijk meer betrokkenheid en een clubgevoel.  
Het bestuur vraagt zich af of we 10 uur (op jaarbasis) vrijwilligerswerk kunnen afdwingen bij onze 
leden. Kunnen wij deze vrijwilligersbijdrage verplicht stellen? 
 
De aanwezige leden zijn positief. Er wordt opgemerkt dat het ‘verplicht’ stellen van het 
vrijwilligerswerk mogelijk een negatieve reactie oproept bij de leden. Wel zijn er aanwezigen die 
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voorstander zijn van het verplichten stellen van vrijwilligerswerk; de vrijblijvendheid moet ervan af. 
Verder wordt opgemerkt dat het een prima idee is, zeer zeker om eens te starten met een testjaar.  
Het bestuur zal haar beleid aanpassen, inzicht bieden in taken en werkzaamheden, een aftekenlijst 
faciliteren en regels en voorwaarden opstellen. Paul (Boesten) wil graag meedenken en actief 
controleren of leden gehoor geven aan deze oproep.  
 

- Trainerschap 
Het bestuur is Ramon (Lacroix) zeer dankbaar dat hij de rol van hoofdtrainer bij BRZ wil gaan 
vervullen. Het bestuur heeft reeds jouw actieve invulling van deze rol al mogen ervaren en kijkt uit 
naar een positieve samenwerking.  
 

- De (verwarmde) banen 
Het bestuur benadrukt dat er best veel zaken – al dan niet zichtbaar – zijn opgepakt het afgelopen 
jaar. Desalniettemin zijn er ook zaken die we onvoldoende aandacht hebben kunnen geven. Bestuur 
vraagt ook de leden zich ervan bewust te zijn dat het aantal uren beperkt is, zeker door een gebrek 
aan vrijwilligers. Het bestuur benadrukt dat de banen in 2020 een speerpunt zijn.  
Het bestuur constateert samen met alle leden dat er in de winter weinig te doen is op het tennispark. 
De banen zijn niet bezet óf niet goed bespeelbaar. Het bestuur doet tijdens de algemene 
ledenvergadering de heldere toezegging dat in 2020 actief gezocht wordt naar concrete manieren om 
wintertennis mogelijk te maken. Verder zullen de verschillende commissies ook in de winter van 2020 
meer activiteiten gaan organiseren, zodat niet alleen op maar ook naast de baan voldoende leven is 
op het tennispark. Dit is niet alleen goed voor de kantine(omzet) maar ook voor het houden van 
verbondenheid met de vereniging. 

 
Over de staat van de banen is al veel gezegd. Dit betreft een stroperig en moeizaam dossier, waarbij 
er al vele gesprekken plaats hebben gevonden met o.a. de gemeente. De staat van de banen is 
slecht, dit wordt door het bestuur en de leden erkend. Helaas kan het bestuur dit probleem niet zelf 
oplossen en zijn zij daarbij afhankelijk van andere partijen. 
 
De dag voor de Algemene ledenvergadering heeft er wederom een gesprek met de gemeente 
plaatsgevonden, waarbij de gemeente ditmaal een toezegging heeft gedaan om e.e.a. te doen 
aanvangen. Het bestuur zal dit zorgvuldig monitoren, opdat actie ook daadwerkelijk wordt 
ondernomen.   
 
Het bestuur merkt op dat ook andere mankementen (denk aan douches, hekwerk, etc.) reeds zijn 
doorgegeven aan de gemeente. Ook hier heeft de gemeente bepaalde toezeggingen gedaan.  
 

De toelichting van het bestuur roept bij leden vragen op. Zo vragen de leden zich af op het 
bestuur een bepaalde visie heeft over enerzijds hoe de banen eruit zouden moeten zijn en 
anderzijds hoe we de banen zo kunnen krijgen.  
De reactie van het bestuur is dat het bestuur wel een visie heeft. Zo moet het gemeentelijk 
onderhoud op een andere manier en zal hier door het bestuur beter op worden toegezien. 
Daarnaast zal Nard ook veel uren steken in het onderhoud van de banen en zullen leden hier zelf 
ook een bijdrage aan moeten leveren. 
Het bestuur schets een voorbeeld van (een van de) problemen: Op baan 1 en 2 werd gebruik 
gemaakt van andere gravel, waardoor de banen erg slecht zijn. Het bestuur heeft een onderzoek 
laten verrichten, waaruit is gebleken dat de gravel binnen de gestelde normen valt. De verenging 
wijst naar de gemeente (er is immers gekozen voor andere gravel) en de gemeente wijst naar de 
vereniging (de gravel valt binnen de norm). Overwogen wordt om daar waar we er niet met de 
gemeente uit gaan komen, zelf investeringen worden gedaan. 
 
De leden constateren dat de banen minder zijn dan de afgelopen jaren. Een deel van de 
problematiek is veroorzaakt doordat er minder water op de banen beschikbaar is (sproeisysteem 
laat niet meer (te plannen) sproeimomenten toe, er heeft twee maal een storing plaatsgevonden 
waardoor geheel geen water beschikbaar was, de sproeikoppen functioneerde meerdere malen 
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niet naar behoren). Daarnaast wordt opgemerkt dat er ook niet meer gewalst werd zoals dit 
vroeger wel gebeurde.  

 Met betrekking tot de sproeikoppen wordt opgemerkt dat het bestuur eens kritisch 
moet kijken naar het onderhoudscontract 

 Met betrekking tot het gebrek aan water wordt opgemerkt dat de parkcommissie dit 
mogelijk eenvoudig kan oplossen 

 Met betrekking tot de gewenste actie van leden wordt opgemerkt dat de bordjes terug 
op de banen moeten komen, waarop staat dat leden na afloop moeten vegen, walsen 
en sproeien.  

 
Het bestuur zal erop toezien dat het groot onderhoud beter is, daarnaast zullen zij Nard vragen 
om op vaste periodes in het jaar extra aandacht te besteden aan de banen en zal het bestuur de 
leden oproepen zelf ook actie te ondernemen (denk aan sproeien én walsen) 

 

6. Verslag van de penningmeester 

 
Hans Halders licht een aantal zaken toe: 
 
In 2019 heeft de penningmeester een gecorrigeerde balans opgemaakt over 2018, omdat er nog gelden 
onderweg waren ( 21657,22 euro). Dit had tot gevolg dat we over 2018 geen verlies maar een winst van 
14320,27 euro hadden. Afgelopen jaar werd ook afgesloten met winst. Deze winst betrof 6930,22 euro. Het 
verschil met 2018 valt te verklaren door de terugloop van het aantal leden (lagere inkomsten uit contributie). 
 
Balans 
Er zijn veel gelden onderweg, waaronder een groot bedrag van de Gemeente. Ze zijn in het financieel verslag 
terug te vinden op post 9 (teruggave huur 2019), 12 en 14 (teruggave huur 2018). De ingevulde bedragen zijn 
fictieve bedragen omdat de gemeente ze nog moet goedkeuren. Bij de nog te betalen facturen is het grootste 
bedrag de huur van het vierde kwartaal (7241,01 euro), deze factuur hebben we nog niet ontvangen. 
 
Financieel jaaroverzicht 
Inkomsten 
Punt 1: duidelijk minder inkomsten dan begroot door terugloop van leden. 
Punt 8: minder inkomsten dan begroot doordat sponsoren nog niet hebben betaald en er een terugloop is van 
het aantal sponsoren. 
 
Uitgaven 
Punt 36: het bouwen van een nieuwe website en nieuwe mailomgeving (554,18) en de vele vergaderingen 
(ongeveer 20 stuks) en afscheid van Niek, Teun en Nard heeft gezorgd voor meer uitgaven. 
Punt 40: die kosten werden gemaakt voor het afscheid van Toon & Dorine. 
Punt 41: de speurtocht (509,75 euro) en de aanschaf van kleding voor de toekomst (275,65 euro) samen met 
de ouder/kind dag (168 euro) zijn de grootste uitgaven. 
Punt 43: er is door de parkcommissie geld uitgegeven voor schoonmaken van het terras, nieuwe beplanting, 
cement, e.d.  
Punt 47: de vereniging heeft KNLTB afhangbord betaald (jaren 2018 en 2019) en de KNLTB app daarnaast 
heeft RS-ict veel geld gekost. In 2020 hoeft BRZ geen geld meer te betalen aan RS-ict. 
Punt 52: dit zijn de kosten gemaakt voor de ledenavonden (2 stuks) en voor het Schooltennis.  
Punt 58: trek je van het voordelig saldo de posten 13 en 14 af (die gaan over 2018) dan kom je weer op het 
winstsaldo uit van 2019. 
 
Begroting 
Punt 1: contributie zal naar verwachting de komende jaren lager uitvallen, ondanks de goede initiatieven 
zitten we in een krimpregio 
Punt 44: de gelden die aan de nieuwe groundsman worden betaald zijn aangepast (lichte verhoging). Ze 
worden uitgekeerd onder bepaalde voorwaarden (voorwaarden werden gesteld door het bestuur). 
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Samengevat: financieel staan wij er goed voor.  
Het financiële verslag en de toelichting die door de penningmeester wordt gegeven roept geen verdere 
vragen op. 
 
 
Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Jos Tillmanns, Martin Luirink en Carsten Pammler, heeft de kasboeken 
gecontroleerd en akkoord bevonden en complimenteert de penningmeester voor zijn gedegen werk. Alles is 
in orde bevonden. Wel vraagt de commissie het bestuur nogmaals aandacht te besteden aan de ballanspost 
waarin bedragen zijn opgenomen die verstrekt zijn aan de gezamenlijke stichting Caesar-BRZ, en welke 
bedragen gebruikt zijn voor de aanschaf van gezamenlijke inventaris van het clubgebouw. Naar de mening 
van de CIE suggereert de balanspost dat er sprake is van een vermogensbestanddeel, namelijk een terug te 
verwachten geldsom. Dit betreft mogelijk slechts een bepekt deel.  
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester en aan het bestuur voor 2019. Martin Luirink zal aftreden 
als lid van de kascommissie en wordt vervangen door Teun Zanting.  
 

7. Verkiezing bestuursleden 

Saskia bedankt namens het bestuur en alle leden de aftredende bestuursleden Nard (Voncken) en Teun 
(Zanting). Nard zal het baanonderhoud op zich nemen en Teun heeft zich bereid getoond om te 
ondersteunen bij de gesprekken die het bestuur voert met de gemeente.  
 
Roelof (van der Westen) kwam in aanmerking voor een herbenoeming. Roelof kreeg 35 stemmen voor, 3 
leden stemden neutraal. 
 
Maurice werd namens het bestuur voorgedragen als kandidaat voor de rol van voorzitter. Maurice kreeg 33 
stemmen voor, 5 leden stemden neutraal. 
 
Met het vertrek van twee bestuursleden, ontstonden tevens twee nieuwe vacatures. Tijdens de ALV werd Kim 
Wijnands namens het bestuur voorgedragen als kandidaat bestuurslid. Kim kreeg 35 stemmen voor, 2 leden 
stemden neutraal en 1 lid stemde tegen. 
 
Het bestuur deelt tijdens de vergadering mede dat er een vacature beschikbaar blijft en roept leden op na te 
denken over de invulling van deze vacature. Aan het bestuur wordt de suggestie meegegeven te zoeken naar 
een jongvolwassene.  
 
 

8. Rondvraag en sluiting 
 

Naar aanleiding van een vraag van de leden, zal het bestuur inzicht bieden in de portefeuille van de 
bestuursleden. De portefeuilles worden opnieuw verdeeld tijdens de algemene bestuursvergadering in 
februari. Naar afloop hiervan zullen de leden worden geïnformeerd en worden de portefeuilles van de 
bestuursleden toegevoegd op de website.  

 


