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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING TC BAS DONGEN D.D. 26 NOVEMBER 2020 

 

Locatie: de Cammeleur, Dongen 

 

1. Opening en vaststellen agenda 

Voorzitter Edward van der Meijden opent de Algemene Vergadering om 20.00 uur en heet 

alle aanwezigen van harte welkom namens het bestuur. Een speciaal welkom is er voor de 

aanwezige ereleden Mary Verhoeckx, Johan en Paul van den Hoven. 

Deze vergadering is anders van opzet dan gebruikelijk (hybride, dus zowel met aanwezigen 

op locatie als online) ten gevolge van de coronabeperkingen. Dit is ook de reden waarom de 

oorspronkelijk geplande Algemene Vergadering in maart jl. is komen te vervallen. Gekozen is 

voor De Cammeleur vanwege de onmogelijkheid om met voldoende personen te vergaderen 

in ons eigen paviljoen. 

Corona is ons als vereniging niet voorbij gegaan. Al tijdens de eerste golf bereikten ons 

berichten van leden die in het ziekenhuis waren beland, maar gelukkig zijn zij allen inmiddels 

aan de beterende hand. Ook als club zijn wij zwaar geraakt. Zo hebben we geen 

voorjaarscompetitie en geen toernooien kunnen spelen en is de najaarscompetitie 

halverwege geëindigd. Doordat het paviljoen grotendeels gesloten is geweest, hebben we 

ook nauwelijks baromzet gehad. Gelukkig konden we nog wel blijven tennissen, zij het met 

beperkingen. 

41 stemgerechtigde leden hebben zich vooraf aangemeld voor deelname aan deze 

vergadering. 20 leden zijn aanwezig in de Cammeleur en 21 leden volgen de vergadering 

vanuit huis via TEAMS. Aan de minimum eis voor het aantal aanwezige stemgerechtigde 

leden (1/15 van het aantal seniorleden) voor het nemen van geldige besluiten tijdens deze 

vergadering, wordt daarmee ruimschoots voldaan. 

 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda zodat deze wordt vastgesteld. 

 

2. Bestuursmededelingen 

Helaas zijn ons dit jaar twee leden ontvallen, te weten Ria Emmen – van Es (74 jaar) en ons 

erelid Piet van Dongen (78 jaar). De vergadering houdt een kort moment van stilte ter 

nagedachtenis. 

Kort voordat de corona-uitbraak ons land plat legde, mocht onze oud-voorzitter Leo 

Verhoeckx uit handen van burgemeester Starmans een Koninklijke onderscheiding in 

ontvangst nemen. Achter de schermen is hieraan vanuit Bas Dongen van harte meegewerkt 

en Leo wordt hierbij nogmaals hartelijk gefeliciteerd. 

 

3. Notulen Algemene Vergadering d.d. 20 november 2019 

Er zijn geen op-of aanmerkingen op de notulen. Deze worden derhalve vastgesteld  met 

dank aan secretaris Huub Adank. 
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4. Verenigingsjaar 2019 

 

a. Verslag bestuur 2019 

Zoals in het beleidsplan was aangekondigd, was 2019 eerste jaar met zowel een voorjaars- 

als een najaarsvergadering. In de voorjaarsvergadering sloten we 2018 af en in de 

najaarsvergadering presenteerden we onze plannen voor 2020. 

Qua ledenaantal eindigden we het jaar met in totaal zo’n 600 leden en dat was stabiel t.o.v. 

het voorgaande jaar. 

Per aandachtsgebied zijn de volgende zaken te memoreren: 

Wedstrijdtennis (competitie en toernooien): 

In totaal namen jeugd- en seniorenteams van TC BAS Dongen deel aan alle door de KNLTB 

georganiseerde competities. Hierin werden de volgende resultaten behaald: 

Voorjaarscompetitie: 7 teams van de 44 kampioen 

Najaarscompetitie:  4 teams van de 35 kampioen 

Wintercompetitie:  3 teams van de 9 kampioen 

Daarnaast namen onze jeugdleden ook deel aan de rood, oranje en groen competitie. 

Het Open Bas ofwel Bavaria-toernooi ,met toernooileider Willem Remie voor het laatst in die 

rol, beleefde weer een geslaagd editie. De sfeer was goed en op alle niveaus is er getennist. 

Het aantal deelnemers was vergelijkbaar met het jaar ervoor. 

Het Bassie toernooi werd gespeeld onder leiding van Cristian Besems als toernooileider. Het 

toernooi was wederom succesvol, mede door de deelname van een nieuwe kampgroep en 

dankzij hoofdsponsor ELJO Cleaning (Jose Leemans).  Voor 2020 was het plan om een 

‘kamp Dongen’ van de grond te krijgen, maar dit is er dus helaas nog niet van gekomen. Het 

Bassie blijft een prachtig evenement voor de kinderen met een leuk, betrokken en 

enthousiast organisatieteam met hierin ook diverse nieuwe jonge krachten. 

Het Veteranen Dubbel Toernooi met toernooileiders Jo Nieuwenhuizen, Peter Jacobs en 

Arno Buijs, was wederom een sportief toernooi, met een redelijke bezetting en een financieel 

positief resultaat. 

Het Clubtoernooi stond onder leiding van toernooileider Frank Verharen. Er was  gekozen 

voor een alternatieve opzet, die helaas minder bleek aan te slaan. Daarom zal de volgende 

keer waarschijnlijk toch weer een meer traditionele opzet worden gehanteerd, maar wellicht 

wel met één speelweek. 

Het Eindejaarstoernooi, met toernooileider Peter Verwijmeren en de inzet van vele 

vrijwilligers, is een nog steeds in goede belangstelling staand toernooi dat ook deze editie 

succesvol is verlopen. 

Marketing & PR: 

Onder leiding van bestuurslid Lianne de Bont is een succesvolle Open Dag georganiseerd, 

met medewerking van oud-toptennisser Sjeng Schalken. Ook de Zomer Challenge, het 

tijdelijke lidmaatschap, werd succesvol aangepakt. 
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Evenementen: 

In het voorjaar van 2019 vond wederom een zeer geslaagde laatste editie van de Hem & 

Haar competitie plaats. Inmiddels is deze competitie dit jaar opgepakt onder een nieuwe 

naam (Les Cheveux) en in samenwerking met TC De Wiel (’s Gravenmoer), Maar helaas 

moest deze competitie vanwege corona vroegtijdig worden beëindigd. Organisatoren Robert 

van Beek en Walda Knoop worden hartelijk bedankt voor de organisatie.   

De georganiseerde Laddercompetitie bleek ook in 2019 een succesnummer. 

Organisatie & Ontwikkeling: 

In 2019 is gestart met de invoering van vrijwilligersdiensten, naast de bardiensten. 

 

b. Financieel verslag 2019 

Penningmeester Hans Fokkink geeft een toelichting op de geconsolideerde winst- en 

verliesrekening en balans van de vereniging TC BAS Dongen en de beide stichtingen 

(Stichting Tennispark Dongen en Stichting Tennissport Dongen). 

 

Naar aanleiding van de presentatie worden enkele vragen gesteld: 

Mary Verhoeckx vraagt of het klopt dat er onder de post ‘barbenodigdheden’ daadwerkelijk 

geen kosten zijn gemaakt. Volgens Jaap Elkerbout, verantwoordelijk voor het 

paviljoenbeheer, is dit correct, omdat er benodigdheden via sponsoring beschikbaar gesteld 

worden. 

Diny Jansen heeft twee vragen, mede naar aanleiding van de notulen van de Algemene 

Vergadering van 20 november 2019. De eerste vraag is of, en zo ja in hoeverre de 

aangekondigde forse verhoging van de trainingstarieven geeffectueerd is. Hans antwoordt 

dat de trainingstarieven inderdaad zijn verhoogd en marktconform zijn t.o.v. verenigingen in 

de regio. Haar tweede vraag betreft de toezegging door de penningmeester dat de post 

‘organisatiekosten’ nader gespecificeerd zou worden. Hans zegt toe dat dit in de volgende 

vergadering alsnog zal gebeuren. 

De vergadering gaat akkoord met het gepresenteerde financieel verslag. 

 

c. Verslag kascommissie 2019 

De kascommissie, bestaande uit Johan van den Hoven, Ton de Jong en Jos Broos is bij 

elkaar geweest. Het verslag van hun bevindingen wordt voorgelezen. Zij stellen voor om het 

bestuur decharge te verlenen. 

 

d. Decharge bestuur 

De vergadering gaat unaniem akkoord met het voorstel voor decharge. 
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e. Benoeming kascommissie 2020 

Edward bedankt de kascommissie voor hun inzet. Johan van den Hoven is aftredend en 

wordt in het bijzonder bedankt. Jos Broos is plaatsvervangend lid en treedt nu formeel aan. 

Ton de Jong blijft aan als lid. Mary Verhoeckx biedt zich aan als plaatsvervangend lid van de 

kascommissie, indien er zich geen andere kandidaat meldt. De vergadering stemt hiermee 

in. 

 

5. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid is Lianne de Bont. Lianne is niet heel lang 

bestuurslid geweest, maar heeft tal van taken met enorm enthousiasme opgepakt. Helaas 

moest zij vanwege gezondheidsredenen haar bestuursfunctie begin dit jaar neerleggen. 

Edward bedankt Lianne voor haar inzet en wenst haar alle goeds voor de toekomst toe. 

Voorgesteld wordt om de volgende personen te benoemen als bestuurslid: Cristian Besems 

voor de portefeuille Marketing & PR, Ralph Havermans-de Joode voor de portefeuille 

Evenementen en Jacques Kimenai voor de portefeuille Horeca. Jacques was al formeel 

bestuurslid van de Stichting Tennissport, maar vanwege de huidige werkwijze met een 

bestuurlijke eenheid voor de vereniging en de stichtingen, wordt hij thans ook voorgesteld als 

bestuurslid van de vereniging. 

De voorzitter vraagt de vergadering om in te stemmen met de benoeming van de 3 nieuwe 

bestuursleden. Er zijn geen tegenstemmen of onthoudingen zodat de 3 nieuwe leden 

unaniem benoemd worden. 

 

6. Vaststellen wijziging bardienstreglement 

Bestuurslid Mak Nobelen licht het vernieuwde bardienst- en vrijwilligersreglement toe. Reden 

hiervoor is dat er naast bardiensten, behoefte is aan extra inzet van vrijwilligers voor diverse 

uiteenlopende werkzaamheden, waaronder het onderhoud van het park. De inzet van 12 uur 

vrijwilligerswerk staat gelijk aan 3 bardiensten. Mak doet een beroep op de leden zich aan te 

melden als coördinator voor de diverse werkzaamheden. Tot heden hebben zich 18 leden 

aangemeld voor uitvoering van vrijwilligerstaken. 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de invoering van het nieuwe reglement. (versie 

maart 2020). 

 

7. Stand van zaken 2020 en jaarplan 2021 

Edward staat kort stil bij het jaar 2020, dat al weer grotendeels voorbij is. Zoals bij de 

opening van de vergadering reeds aangegeven, is het een jaar met weinig tot geen 

clubactiviteiten, toernooien en competities, dus al met al een jaar dat we hopelijk snel achter 

ons kunnen laten. De blik is dan ook gericht op 2021, waarin het bestuur twee centrale 

doelstellingen heeft, te weten: ‘ledengroei’ en het ‘professionaliseren van de 

basisorganisatie’. 

  



   
 

 

5 
 

Waarom deze doelstellingen? Edward licht toe: 

• Tennis groeit in populariteit en daar moeten we ook bij BAS Dongen van profiteren; 

• Leden worden veeleisender en worden steeds meer ‘consumenten’; 

• Vrijwilligers worden overvraagd en zijn niet of nauwelijks meer te vinden, met name 

niet voor de uitvoering van doorlopende administratieve, onderhouds-  en 

beheertaken. 

Om invulling te geven aan deze doelstellingen zullen we o.a. maximaal gebruik gaan maken 

van ondersteunende systemen van de KNLTB (voor inschrijving trainingen, automatische 

incasso, etc.). Daarnaast zullen we proberen meer mensen bereid te vinden om 

ondersteunende taken uit te voeren o.b.v. een vrijwilligersvergoeding. 

Per bestuursportefeuille vindt vervolgens een korte toelichting plaats door het 

verantwoordelijke bestuurslid. De belangrijkste onderdelen van het jaarplan 2021 zijn:  

• De organisatie van activiteiten voor nieuwe leden gedurende het gehele jaar, inclusief 

clinics door de trainers; 

• De organisatie van ‘eindtoernooien’ bij de afronding van een trainingsperiode; 

• De introductie van nieuwe lidmaatschapsvormen, waaronder het all-in lidmaatschap 

voor de jeugd (lidmaatschap + les + deelname aan competitie en toernooien tegen 

een vast bedrag. De invulling hiervan zal worden onderzocht in overleg met de 

ouders en jeugdleden zelf). 

• Verkenning mogelijkheden tot verduurzamen van het park (o.a. LED-verlichting). 

Diverse leden reageren op hetgeen wordt toegelicht: 

Het valt Tineke van Hees op dat het park er niet altijd even netjes uitziet. Er lijkt sprake van 

achterstallig onderhoud. Mak geeft aan dat het onderhoud helaas onder druk staat, niet in de 

laatste plaats doordat de vaste ‘groenploeg’ helaas heeft moeten stoppen, o.a. vanwege 

gezondheidsredenen. 

Aart van Haarlem suggereert om gedurende de coronaperiode onderhouds- i.p.v.  

bardiensten uit te laten voeren. Niet iedereen is echter zo maar inzetbaar voor specifieke 

onderhoudswerkzaamheden. Rini van Eekeren, voormalig lid van de groenploeg, licht toe dat 

zij altijd met 3 man het groenonderhoud hebben gedaan. Toen zag het park er over het 

algemeen goed uit. Continueren van deze werkzaamheden met vrijwilligers, zonder goede 

aansturing, is volgens hem gedoemd te mislukken. Het bestuur zal wat hem betreft de 

financiële consequenties van uitbesteding van het onderhoud in beeld moeten brengen. 

De vergadering stemt unaniem in met het jaarplan 2021. 

 

8. Begroting 2021 en vaststellen contributiebedragen 2021 

De begroting voor 2021 wordt gepresenteerd en toegelicht door penningmeester Hans 

Fokkink. 

Er zijn geen vragen en/of opmerkingen. De vergadering stemt in met hetgeen gepresenteerd 

is. Jos Broos complimenteert de penningmeester voor de positief gepresenteerde begroting. 
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Het bestuur stelt de volgende contributiebedragen voor 2021 voor: 

• Seniorleden (vanaf 24 jaar): € 180 (2020: € 174) 

• Seniorleden (19 t/m 23 jaar): € 147 (2020: € 142) 

• Juniorleden (t/m 9 jaar):   €   43 (2020: €   41) 

• Juniorleden (10 t/m 14 jaar):  €   84 (2020: €   81) 

• Juniorleden (15 t/m 18 jaar):  € 116 (2020: € 112) 

• Ondersteunend lid:  €   21 (2020: €   20) 

Diny Jansen vraagt zich af of de contributie langzamerhand niet te hoog wordt. Edward geeft 

aan dat er recent nog een vergelijkend onderzoek heeft plaatsgevonden waaruit is gebleken 

is dat de contributietarieven van TC Bas Dongen beslist niet te hoog zijn. 

De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde contributiebedragen voor 2021. 

 

9. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

10. Sluiting 

Edward bedankt de medewerkers van de Cammeleur voor hun inzet, Eelke Rullens-

Schellekens en Leonie van der Meijden voor de begeleiding bij het online organiseren van 

deze vergadering en tenslotte uiteraard alle leden die fysiek en online hebben deelgenomen 

aan deze Algemene Vergadering. De vergadering wordt gesloten om 21.50 uur. 


