
 

Notulen ALV 5 maart 2020 

Aanwezig: Roland Meulen, Johan de Bresser, Niko Benz, Bert Rensen, Fenny van Os, Desirée 
van der Heijden, Linda Meulen en Paul Blankers namens het bestuur. 

De presentielijst is getekend door: 36 leden 

Afgemelde leden: 10 stuks  

 

1. Opening 

RM opent de vergadering. Er kunnen geen rechtsgeldige beslissingen worden 
genomen, omdat minder dan 10% van de seniorleden aanwezig is. 

2. Notulen ALV 2019 
 
Opmerkingen: 
Lid: Datum nog aanpassen. De notulen niet terug op de website. Te weinig tijd voor 
voorbereiding op ALV. AVG: functie benoemd. Moeten we een afgeschermde deel 
inrichten op de website? 
Wat te doen als de pinautomaat niet werkt: schrijft naam op, wat moet er met het 
briefje gebeuren, wat is het beleid? JB ligt toe dat penningmeester uiteindelijk 
rekeningen stuurt.  
Tegenstrijdigheid met huisregels m.b.t. leeftijd alcoholgebruik. Laatste zin ‘stichting 
hartslag’ klopt niet. Moet trivium zijn.  
 

3. Mededelingen  
 
Ledenaantallen worden benoemd. Begroting vastgesteld op 620 seniorleden om 110 
jeugdleden. JB is in overleg met Jolanda over niet betalende leden. 
 

4. Vestigen recht van opstal 
 
Grond is eigendom van Gemeente Best. De vereniging maakt hier gebruik van. Wat 
we hebben aangelegd is van de vereniging. De gemeente kan dit claimen. Vandaar 
dat er een verzoek wordt gedaan voor vestigen recht van opstal. Het is een formeel 
besluit. Het clubhuis blijft dan van de vereniging. Formeel dienen de seniorleden 
hiermee in te stemmen. 
 

5. Algemene bestuurszaken 
 
Statements worden elk jaar bekeken en aangepast.  
- Recreatieve gedachte (doelstelling) 



- lid: wat als er iemand privétennisles wil? 
- lid: Is er nog besluitvorming over de hoogte van het bedrag m.b.t. Goede Doel? 
- Jeugdcommissie heeft de bazen van Brabant georganiseerd. 
- Gesprek DB tussen Smashing / TCO voor Battle: info volgt. 
- Abri blijft in 2020. Beleid blijft ongewijzigd 
- Padel wordt verder onderzocht. De KNLTB, Rob Simon en omliggende 

verenigingen hebben reeds padelbanen. We zouden graag een aantal leden 
willen bevragen om deel te nemen aan padelbanen. Lid: maakt padel niet veel 
herrie? Lid: is het vanwege de trend? Of voor ledenbehoud? In de loop zal 
hierover meer duidelijk worden. Opmerking: bij LTVB geen leden vermeerdering.  

- Jaar 2020 gaan we bestuderen of het haalbaar is? Of er vraag naar is? 
Terugkoppelen naar leden proces/voortgang. 

- Bardienst blijft aandachtspunt. Er is slechts een beperkte groep die bardienst 
draait. Het heeft de aandacht en zorg van het bestuur. Lid: hoeveel bardiensten 
dient een lid te doen? 1 is voldoende, bij voorkeur 2. Competitieteams draaien 
zelf de bardienst. Team op baan 1 en 2 is verantwoordelijk. 

- Er zijn inmiddels 3 tennistrainers. 
 

6. Financieel 
 
Meer baten dan beraamd. M.n. baromzet was hoger.  
Aanpassing van de consumptieprijzen is niet nodig. 
Kasstroom is + 80.000 in 2019. Investeringen zijn fors lager. 
Kristel + Peter hebben gecontroleerd en akkoord gegeven. 
Henk van de Schoot geeft aan toe te willen treden tot de kascontrole commissie voor 
2020. 
De begroting: Veel inkomsten vanuit de bar. Is goed voor 60 euro per lid. Het draaien 
van bardiensten lijkt evident. Wat kunnen we hier mee doen? Overige inkomsten 
komen vanuit sponsoren. 
Lid: Kunnen alle leden het financieel plaatje voorgeschoteld krijgen per mail.  
Lid: is het mogelijk in beeld te krijgen wie geen bardienst draaien en deze mensen 
mailen? 
Lid: kunnen we 2 à 3 keer per jaar voorlichting geven over de bardienst?  
Lid: welk effect heeft het zelf inplannen op het draaien van de bardienst? 
Er zijn een groot aantal investeringen verschoven naar 2020 en de komende jaren. 
Subsidieaanvraag loopt.  
Investeringen voor vernieuwen banen staat gepland voor 2024. 
In de prognose zou er een lichte terugloop zijn. Om baten en lasten met elkaar in 
balans te houden zou barprijs 2% moeten stijgen en de contributie met 5 euro om 
financieel gezond te blijven in 2021.  
Besluitvorming voorstel contributieverhoging. 1 lid stemt tegen. Zal nogmaals 
moeten worden voorgelegd aan de leden i.v.m. te weinig aanwezigen. 
 
 



 
 

7. Jubilarissen + Vrijwilliger van het jaar 

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd. Vrijwilliger van het jaar wordt in het zonnetje 
gezet. Bedankt voor alle inzet voor de club.  

 

8. Accommodatie Commissie 

Grote groep vrijwilligers. Activiteiten in 2019: algemeen onderhoud, abri geplaatst, 
voorbereiding voor de renovatie. Richtlijnen Brabant Water opgevolgd. Veel 
aanpassingen noodzakelijk. Deze zijn tijdens de renovatie meegenomen. 

Plannen voor 2020: renovatie kleedkamers en keuken. Is nagenoeg klaar. Bruikbaar 
voor het open toernooi. Laatste afwerking volgt na toernooi. Dit jaar zal in het 
clubhuis 1 bedieningspeel komen om alle elektra te bedienen via een tablet. 
Bediening van de verlichting van de banen. Conflict tussen leverancier en 
onderhoudsfirma. Vanuit onderhoudsbedrijf worden zaken aangepast en opgelost. 
Nieuwe controlepost en ledlampen worden vervangen. Het toegangssysteem zal ook 
worden vervangen door een ander systeem. Wel weer met kaartlezers. Meer 
controle op leden die toegang hebben tot paviljoen. De inrichting van keuken wordt 
ook aangepakt met o.a. koelcel. 

Banenonderhoud. Er blijft momenteel veel water op banen staan. Bedrijven geven 
aan dat drainage goed is. Er is door de vochtige omstandigheden te veel verdichting 
van het zand op de banen. Zodra het droog is zal het opnieuw worden geveegd, zodat 
de doorlaatbaarheid beter wordt. Noodzaak is dat de richtlijnen worden opgevolgd 
m.b.t. bespeelbaarheid van de banen. Ze lijden hier enorm onder. 

Lid: wie is verantwoordelijk voor ongevallen van spelende kinderen op en rondom de 
muur. Navraag doen bij de gemeente over de gaten die worden gegraven aan de 
buitenkant  van de muur. 

Opmerking: naast baan 3 en 4 zijn ook banen 9 en 10 slecht. Lid: Is een grote spons 
een optie? Zomer in ieder geval groot onderhoud aan de banen. Lid: wordt de 
minibaan voor de jeugd ook schoongemaakt? Antwoord: Ja. 

 

9. T/E commissie 
 
De VCL-ers gaan stoppen met de externe competitie. Ze ontvangen bloemen voor 
hun inzet. Opvolger(s) is nog niet bekend.  
Interne competitie is de inschrijving stabiel. Zo’n 70% van de wedstrijden wordt 
gespeeld. 
Externe competitie: weinig wintercompetitie, veel voorjaarscompetitie. Vrijdagavond 
is erg populair. 



Bardienst tijdens de competitieavonden verlopen slecht. Teams worden regelmatig 
op geattendeerd juist bardienst te draaien: opruimen, aanvullen, lampen uit, enz. Dit 
zullen we blijven doen. Er volgt ook nog een bijeenkomst voor alle 
competitiecaptains. We zijn dringend op zoek naar nieuwe competitieleiders. 
Gentlemen’s Evening gaat niet meer door. 
Open toernooi dit jaar weer meer deelnemers en nieuwe commissieleden.  
Inschrijving Clubkampioenschappen blijven stabiel. Dit jaar finales op zaterdag i.v.m. 
start competitie jeugd op zondag. 
Data evenementen op jaarkalender. 
Besse Besse in week 25 
Pubquiz: 27 november. Geen officiële competitiedag, maar een inhaaldag. 
Er zal ook nog een Battle volgen dit jaar tegen leden van T.C.O. 
Lid: Wanneer zijn de data voor de interne Mix? In ieder geval in de maanden Nov, 
Dec, Jan, Feb. Data volgt z.s.m. 
Lid: zijn er consequenties voor teams die na de competitie de bar slecht achterlaten? 
RM voegt toe: Dit jaar nog éénmalig het vertrouwen neerleggen bij de teams. 
Procedure wordt nogmaals toegelicht aan competitiecaptains.  
 

10. Barcommissie 
 
Grote actieve commissie. Verdeling tussen inkoop food e.d. (toiletpapier etc.) en 
drank. 
De taken voor inkoop van drank zijn tijdelijk overgenomen. 
560 leden tussen de 18 en 70. 463 leden draaien geen bardienst tot op heden in 
2020. 2019 ging iets beter. 364 geen bardienst gedraaid. Bardienst heeft binnen 
bestuur hoge urgentie. 
Komende week wordt koelcel geplaatst. Dit zal een stuk efficiënter gaan werken. 
Afspraken: Geen alcohol onder 18, gratis consumptie tijdens vergaderingen (wel 
aanslaan op de kassa). Staat in handleiding bardienst. 
Wens om voorraadbeheer ook via het kassasysteem te gaan doen. Plannen voor 
vernieuwing keuken lopen reeds. 
 

11. Jeugdcommissie 
 
Trainers actief betrokken bij commissie. 
Lichte groei aantal jeugdleden. M.n. jongste categorie. Jeugdplan wordt voortgezet in 
2020. De samenwerking met verenigingen in de omgeving was succesvol. Zal dit jaar 
wederom plaats vinden. 
Aantal jeugdleden zijn inmiddels succesvol toegevoegd aan de seniorleden i.p.v. 
uitgeschreven. 
Speerpunten 2020: werving en behoud d.m.v. extra taakuren trainers, tennislessen 
op basisscholen, samenwerking met Heerbeek College. Er zijn veel activiteiten voor 
de jeugd. De kalender zit erg vol. 



Er komt een introductie voor kleding voor de jeugd. Bezetting banen op zondag door 
jeugd. Commissie gaat via website / app communiceren of er banen beschikbaar zijn. 
 

12. Sponsorcommissie 
 
Commissie wordt uitgebreid met Jos Piek. Paul van den Hout neemt aan het einde 
van het jaar afscheid. Aantal nieuwe sponsors. Een nieuwe hoofdsponsor is nog 
wenselijk.  
2 x per jaar businessborrel. Één van de sponsors presenteert zich dan.  
 

13. Vragen en Sluiting 

Lid: Zijn er mutaties in het bestuur? Geen mutaties 

Vraag: Hoe zit het met vergroening? We zijn aangesloten bij Best duurzaam. Zij adviseren 
/ informeren de club voor verduurzaming. Zonnepanelen zijn geen optie. Wel wordt er 
gekeken naar de beluchting, led-verlichting en watervoorziening. Lid: staan 
zonnepanelen nog op de agenda voor d het paviljoen.  

Lid: is het een optie om milieuvriendelijke bekers te gebruiken? Dit zou voor de bardienst 
gemakkelijker zijn. Aanwezige leden niet enthousiast. 

Lid: veel materialen van  de tennisles blijven rond slingeren 

Lid: Verzoek om bijdrage Jeugd bibliotheek te verdubbelen? Aanwezige leden akkoord. 

Lid: gaan we afval scheiden of blijven we alles in 1 container doen? Voorlopig blijft alles 
in 1 container. 

Lid: genoemde data a.u.b. communiceren naar leden. Kalender wordt verstuurd naar 
beheerder website en infoborden paviljoen.  


