
Algemene Leden Vergadering       15-03-2021 
 
Aanwezig vanuit het bestuur: 
Joris Beckers 
Annefleur Pauw 
John de Man 
Nico Pauw 
Marnix Pieterse 
Rob Thissen 
Pim Kubbinga 
 
Afwezig vanuit het bestuur: 
Joyce Mennen 
 
Aanwezige leden: 
Rik van Helmond, Piet van Tongerlo, Anne de Man, Hennie van Leiden, Tom Veldhuizen, Adi 
Klep, Mark de Clercq, Ton van der Velden, Jack van den Broek, Sanne Beckers, Kevin Engels, 
Janneke Rutten, Charles van Sambeek, Paul Vermeer, Mathieu Rutten, Ellie van Rijsewijk, 
Marian de Neve, Ans Timmermans, Kees Slagter, Albert van den Elsen, Michiel Klep, Peter 
Giesen, Daisy Droste, Guido Klomp, Maikel van de Pol, Joop Salemans, Theo van Leeuwen, Frans 
Ooms, Perry Derwig, Rene Klep en Paul Haerden. 
 
Aangemelde, maar niet aanwezige leden: 
Hans van Straten/Betty Oppenheimer, Jan van Geloven, Rob Trieling, Szabolcs Kokai, Hannie van 
der Laan, Gerard van Wijngaarden, Ingrid van Rooij, Tigo Pieterse, Wally Engels, Ralph Douwes, 
Hein en Dini Groeneveld, Koen van Nunen en Judith Delescen 
 
Afmeldingen leden: 
Hans de Fluiter, Edith Rompa en Rob Pauw 
 

 Opening ALV 
 
Annefleur opent de vergadering en heet iedereen welkom. Helaas vindt deze ditmaal online 
plaats, in plaats van fysiek bij De Helze. Annefleur licht nog even kort de regels toe. Microfoon 
en camera uit, bij vragen de hand opsteken, bij stemmingen telt een hand voor een stem tegen. 
De agenda wordt doorgenomen. Deze staat in de notulen per punt aangegeven. 
 

 Goedkeuring notulen ALV – 27 januari 2020 
 
Er worden geen handen opgestoken, hierbij worden de notulen dan ook goedgekeurd. 

 

 Bestuurssamenstelling; afscheid en benoemingen 
 



In goed overleg is Maarten Bokdam gestopt binnen het bestuur. Pim Kubbinga heeft zijn taak als 
secretaris overgenomen.  
Nico Pauw wordt bedankt voor zijn bijdrage de afgelopen 5 jaar binnen het bestuur. Er is deze 
dag als bedankje een bierpakket afgegeven namens alle leden. 
John de Man zal intreden als algemeen bestuurslid. Hij heeft contact met de gemeente en is 
bezig met plannen voor baan 7 & 8. Hij wordt goedgekeurd als bestuurslid door de ALV. 
Marnix Pieterse wordt benoemd als nieuwe penningmeester. Hij wordt goedgekeurd als 
bestuurslid door de ALV. 
Joris Beckers zal de voorzittersfunctie van interim voorzitter Annefleur Pauw overnemen. Hij 
wordt goedgekeurd door de ALV. 
Annefleur draagt het woord over aan Joris. 
 
Paul Haerden stelt als vraag of er over nagedacht is dat de voorzitter en penningmeester niet 
tegelijk vervangen mogen worden. Zij kunnen namelijk over 4 jaar verkiesbaar worden. Dit zijn 2 
belangrijke functies, die beter niet tegelijkertijd vervangen kunnen worden. Dit punt zal 
meegenomen tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering. Wel geeft Annefleur nog als 
opmerking aan dat de functie voor voorzitter verleden jaar al vrij was gekomen, maar dat 
toentertijd niemand zich hiervoor heeft aangemeld. 

 

 Terugblik 2020; Corona & rondje langs de velden 
 
Joris heeft het stokje van Annefleur overgenomen en gaat beginnen met de terugblik over 2020.  
 
Het jaar heeft zijn ups & downs gehad. In de PowerPoint-presentatie zijn met rood de 
verzwaringen van de maatregelen aangeduid en met groen de versoepelingen. Wij als 
tennisvereniging hebben veel geluk dat veel nog door kon gaan ten opzichte van andere 
sporten. Hier mogen wij dan ook dankbaar voor zijn. Zoals te zien is, zijn de laatste 2 punten 
met groen aangeduid, wat wil zeggen dat wij in een positieve lijn zitten en er vanaf morgen 16 
maart weer gedubbeld mag worden. 
 
Bij de barcommissie hebben wat wisselingen plaatsgevonden. Zo is Jan de Neve gestopt en is 
Dunkan Falkenburg begonnen. 
Er is een barcooler geplaatst en de barcommissie is veel bezig geweest met alle maatregelen 
welke door corona genomen moesten worden, zodat de kantine een tijd (opnieuw) open kon. 
Ook is er een pinautomaat geplaatst. Helaas zijn hier veel mankementen aan geweest. Er is 
continu contact met de leverancier om dit te blijven verbeteren. 
Barcommissie wordt bedankt voor hun inzet in 2020. 
 
Op dit moment volgen 150 senioren en 65 junioren training bij onze trainers Dennis en Desiree. 
Wegens de avondklok is er in goed overleg met TopServe een en ander geregeld, zodat er 
zoveel mogelijk getraind kan worden. Hierbij is zo veel mogelijk rekening gehouden met de vrij 
tennissers. 
 



Aan de Zomerchallenge hebben 56 deelnemers meegedaan, waarvan er 23 vast lid van De Helze 
zijn geworden. Deze challenge liep van juni tot en met augustus/september. 
Aan de Winterchallenge hebben 35 deelnemers meegedaan, waarvan er 8 vast lid van De Helze 
zijn geworden. 
De Scala competitie (intern) is verleden jaar voor het eerst georganiseerd binnen de vereniging. 
Er was een groot animo voor, waardoor dit wederom georganiseerd zal worden zodra dit weer 
mogelijk is. 
 
De Jeugdcompetitie in het najaar is, in tegenstelling tot die van de volwassen competitie, wel 
volledig afgerond. Er is binnen De Helze één team kampioen geworden. Dit team zal nog 
gehuldigd worden wanneer hier een mogelijkheid voor is. 
 
Er zijn in 2020 een extra WiFi netwerk en een digitale klok geplaatst. 
Daarnaast is er, mede vanwege Corona, een ventilatiesysteem gerealiseerd dat op afstand 
geregeld kan worden.  
De Digicom wordt bedankt voor hun inzet in het jaar 2020. 
 
Helaas zijn er in 2020 geen activiteiten door de Activiteitencommissie georganiseerd wegens het 
virus. De Activiteitencommissie is in gesprek geweest met de Evenementencommissie. Deze 
gaan weer los van elkaar georganiseerd worden, waarbij er een vacature gaat komen voor de 
positie van voorzitter van de Activiteitencommissie. 
 
Baan 1 en 2 zijn gedurende het jaar vervangen, waardoor er gelukkig weer meer ruimte is 
gekomen om te kunnen tennissen. 
Er is een intensief traject geweest omtrent de LED-verlichting, die in 2020 geplaatst is. Hier 
hebben Kees Slagter en Willem van Tuijl zich hard voor gemaakt, waarvoor veel dank. De leden 
zijn erg tevreden over de nieuwe verlichting. Er zijn nog enkele vraagstukken, waarover het 
contact met de installateur loopt. 
Bij de gemeente staat de vraag uit of zij de banen 3 t/m 6 en 9 t/m 12 nog een keer willen 
meten aan de hand van de vezels. Deze zijn nl. intensiever gebruikt vanwege de 
onbeschikbaarheid van banen 1 en 2.  Zodoende kan er over een langer periode gekeken 
worden naar de staat van de banen en eventuele plannen hiervoor. 
 
Adi wordt bedankt voor het uitvoeren van de ledenadministratie en het aanleveren van de 
getallen omtrent de leden, zoals opgenomen in de PowerPoint presentatie. 
 
Helaas konden de clubkampioenschappen geen doorgang vinden. Er is laatst met het bestuur en 
de commissie gesproken. Zij zijn zeer flexibel om, wanneer mogelijk, de clubkampioenschappen 
2021 te organiseren. 
Ook één van de jaarlijkse hoogtepunten, nl. de ‘’Open Helze’’ heeft in 2020 geen plaats kunnen 
vinden. We hopen dat dit in 2021 wel weer kan!. 
 



Er is gekeken naar het onderwerp Privacy binnen De Helze, waarbij Joris en Albert dit hebben 
opgepakt en opgeschoond. Er is een e-mailadres waar vragen en mogelijke klachten naartoe 
kunnen worden gestuurd: privacy@tcdehelze.nl  
 
Het contract met Akwi is afgelopen jaar verlopen. Helaas is het niet mogelijk gebleken om met 
Akwi in contact te komen voor een mogelijke verlenging. Nico en Pim hebben momenteel 
contact met SporTed om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De geluiden hierover zijn goed. 
 
Joris en John hebben intensief contact met de gemeente. Hier hebben wat wisselingen 
plaatsgevonden en inmiddels is het weer rustig binnen de gemeente en zijn alle plekken weer 
ingevuld. 
 
Ook is er in 2020 wederom een vrijwilliger van het jaar. Ton van der Velden heeft zich heel hard 
ingezet afgelopen jaar, met name omtrent de maatregelen welke genomen moesten worden in 
het clubhuis zodat wij toch open mochten. Wij danken hem dan ook enorm en de bokaal komt 
op korte termijn zijn richting op. 
 
Binnen het bestuur gaat gekeken worden naar de visie van de club. Hier komen wij vanuit het 
bestuur later dit jaar op terug. 
 
 

 Financiën 2020; overzicht, oordeel kascommissie en decharge 
 
Joris heet iedereen weer welkom na de pauze en geeft het woord over aan Nico, die als 
(scheidend) penningmeester de financiën over 2020 toelicht. 
Hein Groeneveld en Peter Giesen hebben als Kascommissie de financiën voor 2020 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Zij worden bedankt hiervoor. 
Joris vraagt de ALV om decharge voor de financiën over 2020, welke unaniem wordt verleend. 
Hein heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten dus zal vervangen moeten worden. Deze vraag 
wordt gesteld aan de huidige aanwezige leden bij deze vergadering. Paul Haerden geeft aan dat 
hij Hein zal vervangen voor de kascommissie. Niemand heeft bezwaar voor het intreden van 
Paul als kascommissielid. 

 

 Begroting 2021 
 
Nico gaat verder met de begroting voor 2021. Deze is terug te zien in de PowerPoint presentatie 
van deze ALV. Joris bedankt Nico voor het opstellen van de financiën en de begroting. 

 

 Voorstel m.b.t. gelijk blijven contributie en consumptieprijzen 
 
Het voorstel wordt goedgekeurd.  

 
  



 Voorstel m.b.t. afschaffen inschrijfgeld 
 
Het voorstel wordt goedgekeurd. 

 

 Voorstel m.b.t. eenmalige verlaging bardienstbijdrage in 2021 
 
Peter steekt zijn hand op. Hij vraagt hierbij of er iets te doen is met terugwerkende kracht over 
2020. Joris geeft aan dat dit specifiek gaat over 2021. In 2020 zijn wij niet voornemens om geld 
terug te storten met terugwerkende kracht. Het overgebleven geld is deels meegenomen in de 
begroting voor 2021.  
Paul vraagt deels hetzelfde als Peter. Het betreft in principe een vergoeding wat door de leden 
terugverdiend moet kunnen worden. Dit kan echter niet als er geen bardienst gedraaid kan 
worden. Het zou een goed punt zijn om dit punt wederom in 2022 mee te nemen, wanneer er in 
2021 wederom minder gedraaid kan worden. Hieruit is het voorstel ook gekomen. 
Piet geeft aan dat het tekort aangevuld kan worden met wat er verleden jaar extra is verdiend, 
omdat er minder bardienst gedraaid kon worden in 2020. Wegens het systeem, wat een jaar na 
het draaien van de bardiensten uitbetaald wordt, hebben wij een reserve.  
 
Het voorstel wordt aangenomen dat er in 2022 nog één keer met terugwerkende wordt 
gekeken naar de bardienstbijdrage en bij deze wordt dan in achtneming van het vorige punt het 
voorstel voor de verlaging van 25 euro goedgekeurd voor het jaar 2021. 
 

 Voorstel m.b.t. verhoging contributie jeugdleden 0 t/m 8 jaar 
 
Bij dit voorstel is gekeken naar de contributies ten opzichte van andere verenigingen en met 
name wat de vaste kosten bij de KNLTB zijn. Dit is al 90% ten opzichte van de huidige kosten. 
 
Het voorstel wordt niet aangenomen, aangezien een meerderheid van de aanwezige leden bij 
de ALV tegen stemt. Het punt zal worden heroverwogen en opnieuw worden bekeken in 2022.  
 

 Rondvraag 
 
Tom Veldhuizen brengt als vraag in dat hij graag wil weten of het bestuur bereid is te 
onderzoeken of baan 7 en 8 op de een of andere manier toch weer in gebruik kunnen worden 
genomen. Het bestuur geeft aan dat hier zeker naar gekeken wordt. 
 
Janneke Rutten brengt verschillende punten in. Allereerst wat wordt gedaan met nieuwe leden 
om deze te behouden. 
Ook geeft ze aan dat er veel e-mails vanuit (verschillende e-mailadressen van) De Helze als spam 
worden herkend. Het is prettig als er steeds uit hetzelfde adres verstuurd kan worden.  
Als laatste geeft Janneke aan dat er veel persoonlijke zaken zichtbaar zijn in de KNLTB club-app. 
Het zou handig zijn wanneer bekend wordt gemaakt hoe deze instellingen aan te passen zijn. 
 



Mark de Clercq vraagt of er gekeken kan worden naar de vloer van de tennismuur. Dit wordt 
meegenomen in de bestuursvergadering. 
 
Peter Giesen geeft aan dat hij het overbodig vindt dat het jaartal wordt weergeven op de 
digitale klok. Het bestuur neemt dit mee in de bestuursvergadering. 
 
Peter Giesen vraagt of het clubgebouw in beheer is van de gemeente of niet. Clubgebouw is van 
de club, dus wij zijn zelf ook verantwoordelijk voor alles in en rondom het clubgebouw. In goed 
overleg wordt gekeken wat hiervoor de beste beslissingen zijn (onder andere voor de ketel).  
 
Albert van den Elsen geeft aan dat de KNLTB binnen afzienbare tijd van de huidige passen af 
gaan stappen. Zij willen toe naar een bepaalde NFC chip. Een zelfde soort systeem als 
bijvoorbeeld het inchecken bij de NS. Zijn vraag is of dit al bekend is binnen het bestuur. Dit is 
nog niet bekend, maar hierdoor wel een zeer goede trigger om dit bij de KNLTB te achterhalen. 
Nog een vraag over het invullen van de bardiensten/ inschrijven. Er zijn veel geluiden dat leden 
het lastig vinden om zich in te schrijven voor de bardiensten. Er wordt echter wel al een mail 
gestuurd naar leden die nog niet aan hun bijdrage hebben voldaan. Zij kunnen zich dan al van te 
voren inschrijven.  
 
Paul Vermeer vraagt of er een maximaal aantal leden deel kan nemen aan de trainingen. 
Annefleur geeft aan dat hier geen maximum aan zit. Er is gekeken voor trainingen op de 
zaterdag, echter is hier geen animo voor.  
Er bestaat een risico dat, wanneer de corona voorbij is, er meer leden gaan trainen en hierdoor 
minder banen beschikbaar zijn voor vrij tennissen. Binnen het bestuur wordt er constant 
gekeken naar de beste keuzes m.b.t. de baanverdeling. 
 
Piet van Tongerlo heeft samen met Gerard naar de voorraden gekeken en geconstateerd dat 
enkele producten over de datum gaan geraken, waardoor dit niet verkocht of weggegeven kan 
worden. Vanuit het bestuur wordt gekeken naar een eventuele oplossing. 
 
Sanne Beckers - De Roo vraagt of er iets anders kan komen in plaats van de huidige plastic 
stoelen langs de baan, aangezien deze vaak gebrekkig zijn. Dit is eerder met de gemeente 
besproken, maar hierop kwam geen akkoord.  Wellicht dat dit opnieuw ter sprake kan worden 
gebracht. 
 
Maikel vraagt of de poort toch weer automatisch kan worden geopend. Door de vele storingen 
voorheen is ervoor gekozen in samenspraak met de gemeente om dit niet meer automatisch te 
doen. 

 

 Sluiting 
 

Joris bedankt een ieder voor de deelname aan de online ALV. Het liefst zien wij elkaar weer snel 
in levende lijve op ons tennispark.  
 


