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Verslag Algemene Ledenvergadering Tennis Club Maarheeze, 

Dinsdag 29 juni 2021 in “ONZE SCHOOL” – definitief goedgekeurd door de 

ALV op 5 oktober 2021 – 

 

20.00 uur Opening vergadering 

Dit is het verslag van de speciale jaarvergadering waar het bestuur van TCM de benoeming 

van de nieuwe penningmeester en de principe beslissing voor de aanleg van padelbanen 

aan de leden zal voorleggen. De jaarvergadering met de reguliere punten  (verantwoording 

van het bestuur over het gevoerde beleid) zal in september 2021 plaatsvinden evenals de 

definitieve beslissing om padelbanen aan te gaan leggen. 

Er zijn 30 stemgerechtigde leden aanwezig en 8 afmeldingen binnengekomen. Dit betekent 

dat het quorum net niet is gehaald (35 leden). We starten daarom de tweede vergadering 

zoals de statuten voorschrijven met dezelfde agenda. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

1. Opmerkingen over het afgelopen jaar 
De voorzitter memoreert een aantal punten die het afgelopen jaar zijn gepasseerd en 

een aantal beleidsintenties: 

- Overlijden van lid Ton van der Waal als gevolg van COVID 19. De vergadering 

herdenkt hem met een korte stilte. 

- Het overlijden van de oud leden Leo de Bock en Frans van der Hurk en ook de 

gevolgen van de hersenbloeding/infarct voor Gerard Willemse en Ludo Gubbels.  

- Het terugtreden van Ludo Gubbels uit het bestuur waarbij de taken van Ludo 

voorlopig zijn herverdeeld binnen het bestuur. 

- Veel dank aan alle vrijwilligers die het mogelijk maken dat we de club op deze 

manier kunnen runnen. 

- De plannen voor de oprichting van stichting “de Romrijten” waarin de 

sportverenigingen op het Romrijten park vertegenwoordigd zullen zijn. De stichting 

heeft tot doel om zelfstandig  de parkzaken te regelen en onderhoudsplannen te 

maken en uit te voeren. De stichting zal het contactpunt vormen van de 

verenigingen naar de gemeente. Hier zullen we in september vergadering nader op 

terugkomen. 

- De plannen om de energierekening te verminderen: deelneming in het toekomstig 

zonnepark “de Raak” en overgang naar LED verlichting van de banen. Ook hier zal in 

september nader op worden teruggekomen. 

- Het contract dat is gesloten met  de firma: “Renewaball” die gebruikte tennisballen 

zal gaan recyclen. 

Er zijn verder geen vragen. 
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2.  Benoeming van Lars Collé als nieuwe penningmeester 
  

Lars Collé wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester van TCM als opvolger van 

Britt Scholte. Er is een periode van 6 maanden inwerken aan voorafgegaan. Er is 

geen tegenkandidaat voorgedragen noch zijn er bezwaren door het bestuur 

ontvangen wat betekent dat Lars de nieuwe penningmeester van TCM zal zijn.  Lars 

maakt daarna nader kennis met de leden. 

 

3. Nieuwe padelbanen 

 
Deze ledenvergadering is bijeengeroepen om een principe beslissing te nemen over de 

aanleg van 2 padelbanen met een mogelijkheid tot uitbreiding tot 4 banen op de plek 

van de huidige banen 6 en 7. Hier is initiëel een investering van ongeveer 145.000 euro 

mee gemoeid die in zijn geheel gefinancierd dient te worden. De club zal er geen eigen 

kapitaal insteken.  Het is de bedoeling dat padel een integraal onderdeel wordt van de 

vereniging en dat de leden zowel tennis als padel kunnen spelen. 

John Leereveld, als projectleider, licht de diverse aspecten nader toe: waarom, waar 

hoe en wanneer. De leden hebben deze informatie ook vooraf gekregen. 

Het bestuur ziet de uitbreiding met padel als een grote kans voor de vereniging zolang 

er nog geen padel banen in de naaste omgeving aanwezig zijn. Het is belangrijk voor de 

uitbreiding van het aantal leden en daarmee voor de continuïteit van de vereniging. 

De padelbanen zullen worden gefinancierd met een banklening waar de SWF voor 

garant staat, een crowdfunding en sponsor actie en een subsidie van het rijk (BOSA) 

De padelbanen zullen ook aan derden verhuurd worden. Dit is belangrijk voor een 

gezonde exploitatie. 

 

Er zijn een aantal vragen:  

- Wie gaat er padel les geven? Edwin Vissers, onze tennisleraar,  zal zich verder 

bekwamen in padel zodat hij ook padel lessen zal kunnen geven. 

- Verder zijn er vragen over de mogelijkheden om risico te spreiden  

▪ Het bestuur zal bekijken in hoeverre samenwerking met de tennisvereniging 

uit Soerendonk interessant/mogelijk zal zijn. 

▪ Het is niet interessant/mogelijk de padel activiteiten te scheiden van de 

tennisactiviteiten door bv hier een aparte stichting/vereniging voor op te 

richten met als doel risicospreiding. Ervaring van andere clubs is juist dat het 

gunstig is beide activiteiten in één vereniging onder te brengen 

- Meer details over de crowdfunding actie: Het bestuur licht het voorstel verder toe 

- Is het interessant om de padelbanen te overdekken? Dit is voor ons geval minder 

interessant: veel duurder in aanleg door de benodigde hoogte  en in de verzekering 

- Veroorzaken de banen geluidoverlast voor de buurt? Dit is niet te verwachten. De 

bebouwing bevindt zich op voldoende afstand. Een padel baan veroorzaakt wel een 

ander geluid dan een tennisbaan. 
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Na de beantwoording van de vragen is het de beslissing aan de leden of het bestuur 

gemachtigd is de uitbreiding van ons tennispark met padel banen verder voor te bereiden 

Alle aanwezige leden stemmen voor dit voorstel. Verder hebben ook nog 6 niet aanwezige 

leden zich per mail uitgesproken voor het voorstel. Er zijn geen tegenstemmen genoteerd. 

Daarmee is besloten dat zal het bestuur zich kan gaan bezighouden met de verdere 

voorbereiding die bestaat uit:  

- Het regelen van de financiering: garantstelling SWF, crowdfunding actie, 

sponsoractie 

- Selecteren van de aannemer en planning voor het bouwen 

In september zal het bestuur terugkomen bij de leden met de resultaten hiervan zodat een 

definitieve beslissing kan worden genomen over de aanleg van padel banen. 

 

Maarheeze 30 juni 2021 

 

Voor akkoord: 

 

 

Benno Hüsken      Jaap de Bruin 

Voorzitter TCM     Secretaris TCM 


