
Verslag Jaarvergadering 2018 TC Maarheeze, dinsdag 27-3-18 

20.00 uur Opening vergadering 

Er zijn 27 leden aanwezig en er zijn 5 afmeldingen binnengekomen. Dit betekent dat het 

quorum niet is gehaald, de vergadering gesloten wordt en er om 20.15 uur een nieuwe 

vergadering wordt gestart. 

20.15 uur Opening nieuwe vergadering 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en speciaal de ereleden Hein 

en Petra Guns, Jan Hulsbosch en de aanwezige oud voorzitters. 

1. Notulen jaarvergadering 2017 
Omdat er vorig jaar geen notulen zijn gemaakt van de vergadering kunnen we deze 

helaas niet behandelen.  

 

2.  Mededelingen van het bestuur 
• Analyse van het ledenbestand (Cees Ortelee) 

Cees heeft het ledenbestand nog eens kritisch onder de loep genomen. Het 

ledenbestand is dit jaar verder afgenomen (naar 168) maar ook verder vergrijsd 

(gemiddelde leeftijd 58,8 jaar), met name omdat het aantal jongeren is 

afgenomen. We hebben geen leden onder de 10 jaar en nog 12 jeugdleden onder 

de 18 jaar die één jeugdcompetitieteam vormen. Ook andere tennisverenigingen 

in de gemeente hebben dit probleem. In Budel is een lichtpunt, door actief jonge 

leden te werven de laatste jaren is er een betere verdeling ontstaan. Dit is ook 

wat onze vereniging zou moeten doen, willen we overleven. 

• Onderhoud en veiligheid op het park (Ludo Gubbels) 

Ludo schets de stand van zaken op het park en het vele goede werk wat de VUT 

ploeg het afgelopen jaar heeft gedaan om het park netjes te houden en de banen 

goed bespeelbaar.  

- Er is enige stormschade geweest en ook is er twee keer ingebroken, waarbij 

de schade door de verzekering is gedekt. In het Romrijten overleg wordt 

besproken hoe dit te voorkomen. Ook wordt daar besproken welke 

apparatuur zoals trekkers we gezamenlijk kunnen gebruiken. 

- We zijn zeer blij dat Forma Verde de hagen elk jaar weer snoeit. 

- De banen 6/7 en 2/3 gaan zienderogen achteruit. In het bestuur wordt hard 

nagedacht hoe we dit kunnen aanpakken. 

- De voetbalvereniging heeft verzocht twee invalidenparkeerplaatsen op het 

parkeerterrein te maken. Dit is OK 

- Voor baan 4/5 wordt nagedacht om het hekwerk te vervangen. 

• Sportvisie van de gemeente (Cees Ortelee) 

Cees en Benno zitten namens TCM in de voorbereidingsgroep voor de vorming 

van een sportraad, waarin de gemeente met de verenigingen het beleid bespreekt 

op sportgebied. Cees licht de plannen verder toe. De sportraad heeft nu geen 

bevoegdheden, iets dat moet veranderen om niet als een soort vrijblijvende 

praatclub gezien te worden. 



 

3. Financieel verslag 2017 

• Toelichting door de penningmeester (Arnold Jansen) 
Met de financiën zijn afgelopen jaar geen rare dingen gebeurd; De realisatie is 

conform de begroting. De baropbrengst was zelfs wat hoger door scherp in te 

kopen. Voor de brandverzekering kwam een onverwachte nagekomen rekening. 

Er was een vraag over de aansprakelijkheidsverzekering. Dit is inmiddels 

gecheckt en OK bevonden: De vereniging is via de KNLTB WA verzekerd.  

• Verslag van de kaskommissie (Ludo Gubbels en Wilma Maas) 
De kaskommissie heeft de boeken gecontroleerd en geen onregelmatigheden 

geconstateerd. De penningmeester wordt bedankt en gedechargeerd.  

• Benoeming nieuwe kaskommissie  
Ludo Gubbels en Albert Beldman zullen de nieuwe kaskommissie vormen voor 

2018. 

 

4. Samenstelling bestuur en kommissies.  
De voorzitter bedankt alle leden die zich belangeloos hebben ingezet het 

afgelopen jaar.  

- Wilma Valkenburg heeft een bloemetje ontvangen voor de vele jaren 

ledenadministratie. Zij heeft het stokje inmiddels overgedragen aan 

Wilma Maas.  

- Ramon Morang zal zich inzetten voor het ICT gebeuren en de vernieuwing 

van de website met de KNLTB software. 

- Hannie Guns zal zich weer om het lief en leed potje bekommeren. 

- We zijn blij dat Ludo met zijn VUT ploeg ook het volgend jaar van de partij 

zullen zijn. 

- Het bestuur stelt voor Cees Ortelee aan te stellen als adviseur van het 

bestuur o.a. voor de kontakten met de gemeente en er is een nieuwe 

secretaris gevonden: Jaap de Bruin. Jaap en Cees worden met instemming 

van alle aanwezige leden begroet en aangesteld. 

- De overige bestuursleden (Benno en Arnold) zullen hun taken 

voortzetten. 

- We missen nog een vrijwilliger voor de in- en externe kommunicatie en 

- Iemand die het technisch hart wil zijn (duo mag ook). Daarom nogmaals 

een oproep wie deze hele belangrijke taak wil doen.   

 

5. Beleidsplan 2018 
• Initiatieven voor de jeugd en senioren 

Mede dankzij een groep senioren kan het bestuur een aantal initiatieven 

presenteren om de club weer “aan de gang” te krijgen. 

John Leereveld licht toe: dit jaar nemen alle klassen van de lagere scholen in 

Maarheeze deel aan “schooltennis”, in totaal 320 kinderen. Onze trainer en een 

groep senioren zullen dit faciliteren (1 uur per klas). Daarna zullen een 

tennisinstuif en tennislessen voor de belangstellenden uit die jeugd worden 



georganiseerd (tot de zomervakantie). We hopen zo de jeugd en hun ouders 

weer voor tennis te interesseren.  

Ook zullen themalessen voor de senioren worden georganiseerd (in mei) en voor 

senioren die nog geen lid zijn is het mogelijk in combinatie met de andere 

tennisverenigingen in Cranendonck 10 lessen voor een gering bedrag (50 Euro) 

te nemen. Door al deze initiatieven hopen we dit jaar meer (jongere) leden te 

kunnen begroeten. 

Het bestuur denk nog na hoe we een tennis activiteit voor de jeugd in de 

vakantie samen met hockey en voetbalvereniging kunnen organiseren. 

 

6. Tennispark Romrijten 
• Stand van zaken VUT team ( Ludo Gubbels) 

Er wordt een oproep gedaan voor nieuwe vrijwilligers. Hierop zegt de 

donderdagavond groep toe werkzaamheden te willen doen in mei en september. 

Ludo werkt dit verder uit met betrokkenen. 

• Toekomst van de banen; voorstel van het bestuur (Benno Husken) 

- Zoals iedereen weet zijn er veel banen aan groot onderhoud toe. 

Tegelijkertijd neemt het aantal banen af waar wij als club subsidie op kunnen 

krijgen omdat het ledental van de club afneemt. Hierdoor is de vreemde 

situatie ontstaan dat de club wel de kapitaallasten van vier banen moet 

ophoesten (het spaargeld voor groot onderhoud), maar vervolgens maar 

recht heeft op 2 banen waar dit geld aan mag worden besteed. Zo zijn de 

banen bij alle andere clubs in de gemeente recentelijk onder handen 

genomen maar niet die van ons. Het bestuur zal nogmaals in overleg treden 

met de gemeente en stoppen met het betalen van deze kapitaallasten als dit 

niet aan onze banen te goede zal mogen komen. 

- Welke banen moeten we nu gaan verbeteren: Ook hier is veel discussie over. 

Vooralsnog richt het bestuur zich op baan 2 en 3. Eerst waren de al lang niet 

gebruikte banen 8 en 9 wellicht aantrekkelijk maar de laatste inzichten zijn 

hier minder positief over. 

 

7. Begroting 2018 
De begroting voor volgend jaar wordt door de penningmeester besproken. Omdat 

het ledental verder achteruitgaat is er druk op de kosten. We hebben enige reserve, 

maar die is niet groot genoeg om in te zetten voor grootschalige renovaties van bv 

de banen. Dat zou een onverantwoorde grote uitgave zijn. Er wordt gestemd over de 

kosten van de TV, geluidinstallatie en Wifi. Er wordt besloten om de TV en 

geluidsinstallatie te handhaven maar met de Wifi te stoppen. 

Daarna wordt de begroting goedgekeurd. 
 

8. Rondvraag en sluiting gevolgd door borrel 
Geen verdere vragen en daarom sluit om 22.45 de voorzitter de vergadering 


