
Algemene Ledenvergadering – 20 maart 2018 
 

61 personen hebben de presentielijst getekend, 7 leden hebben zich afgemeld 
 
Vanuit het bestuur aanwezig:  
Paul van den Hout, Johan de Bresser, Roland Meulen, Linda Meulen, Niko Benz, 
Desiré van der Heijden, Paul Blankers 

 
 

1. Opening 
 

Paul opent de vergadering. Algemeen beeld van de club wordt geschetst. 
Vereniging heeft momenteel 734 leden (107 jeugdleden, 627 seniorleden) 
 

I.p.v. meerjarenplan zijn er statements opgesteld vanuit het bestuur. De 
statements komen terug in de presentaties van de diverse commissies. En zullen 
ook ter info op de website komen. 
 
Het gaat goed met club. Het paviljoen ligt er prima bij. De ledenaantallen zijn 
goed en de verwachting is dat dit in het komende jaar gaat stijgen. 
 

2. Notulen Algemene Leden Vergadering  6 maart 2017 
 

Geen opmerkingen n.a.v. de notulen van 2017 
 

3. Mededelingen  
 

lief & leed: Henk Hardiek , zieken / geopereerd: Joke Robers, Frans vd Schoot, 
Mariëtte Damen,  Thea Bekkers, Bep Ros en Petra Poldervaart 
Er wordt even kort stilgestaan bij de leden die langdurig ziek zijn. Leden worden   
slechts genoemd, geen details 

 
 

4. Algemene Bestuurszaken  
   

Statements voor 2018  
 
Deze zijn apart terug te vinden op de website.  
Enkele highlights zijn: 

 Samenwerking met omgeving 

 Roken terugdringen op het park 

 Vrijwilligers blijft aandacht houden 

 Toekomst geen contante betalingen meer 

 Introductie van de KNLTBpas. De mogelijkheden worden gelijkmatig 
geïntroduceerd 

 Sponsors worden in eerste instantie benaderd als supplier van diensten / 
goederen 

 Marges op consumpties is 100%. De laatste jaren is dit niet gehaald. Bestuur zal 
dit jaarlijks evalueren. Naast aanpassing van prijzen wordt er ook gekeken naar 



de inkoopprijzen en contracten. Bert Rensen gaat hierbij Arno Jacquot 
ondersteunen 

 Renovatie kleedkamers voor 2018. Bij te hoge kosten gaat dit in fases. 

 Stimuleren jeugdtennis d.m.v. tennislessen en kennismaking op scholen. 
Voor de komende drie jaar wederom een contract getekend met Simon 
Tennis. 
 

 Mutaties in het bestuur 
    
Petra Poldervaart neemt afscheid als secretaris. Paul Blankers is binnen het 
bestuur de nieuwe secretaris. 

 
5. Financieel verslag boekjaar  2017 

 
 We zijn financieel een gezonde club. De baten en lasten geven geen grote 
verschillen t.o.v. de begroting.  
De investeringen die gedaan zijn: nieuwe kassa, afwateringsgoot baan 6. Er 
zijn nog een paar onderhoudszaken (hekwerk o.a.) die nog niet zijn 
afgerond.  
De jaarrekening is gecontroleerd door Mark Poldervaart en Bert Rensen. Er 
waren geen onvolkomenheden. Bert Rensen geeft het advies aan de 
vergadering tot decharge van de penningmeester. Christel Dekker wil graag 
de plaats van Mark Poldervaart overnemen m.b.t. de kascontrole. 
De penningmeester ligt de prijsaanpassing op de consumpties toe. Dit heeft 
zoals eerder genoemd te maken met de marges op de consumpties. 
 

6. Begroting  
 
 - Begroting  2018  

  - Vaststellen contributie 2019  
 
 
In de meerjarenbegroting is o.a. de investering voor de renovatie van de 
kleedkamers opgenomen.  Er wordt een vraag gesteld over de software voor 
het activeren van de pasjes voor de bardienst (AV). Er wordt ook een vraag 
gesteld over het opschuiven van de kosten voor de herstel van het hekwerk. 
Deze vallen lager uit in 2018. 
Voorstel om de contributie in 2019 niet te verhogen. Mogelijk in 2020 wel 
omdat voor de jaren daarna dure investeringen gepland staan voor o.a. 
vernieuwing banen. 
 
De marge op de barinkomsten zijn procentueel fors afgenomen. Vandaar dat 
aanpassing van de prijzen noodzakelijk is. Een aantal aanwezige leden merkt 
op dat de inkoop fors is gestegen. Is dit de afgelopen jaren niet opgemerkt. 
Dit is een jaar te laat geconstateerd. Met het nieuwe kassasysteem is er veel 
beter toezicht te houden op de marges en de producten die worden 
verkocht. De consumptieprijzen worden nu jaarlijks geëvalueerd. 
Verzoek aan bardienstmedewerkers om alles aan te slaan op de kassa, zodat 
er een beter overzicht is op de verkoop.  

 



7. Jeugdcommissie 
 

Momenteel spelen er ook jeugdteams op zondag. Mede mogelijk gemaakt 
door de KNLTB, omdat veel jeugdleden op andere dagen ook andere sporten 
doen 
Er is ook een mogelijkheid voor extra training voor de jeugd. Hierdoor stijgt 
het niveau van de kinderen. 
De samenwerking met LTVB en BATA m.b.t. hussel verliep moeizaam.  
De informatievoorziening via de website verloopt nog niet optimaal. Dit is 
een aandachtspunt voor 2018 
De jeugdledenaantallen lopen licht terug. Deels door het doorschuiven naar 
de senioren. 
De afgelopen jaren hebben we deelgenomen aan de schoolsport. Deze 
interesse liep af. Er is dit jaar voor gekozen om op de scholen zelf kinderen 
kennis te laten maken met kennis. Op de Open Dag afgelopen zondag 12 
nieuwe jeugdleden. Verwachting is dat dit nog iets toeneemt. 
Een kwart van de jeugdleden doet mee aan (eendaags)toernooien. 
We hebben in 2018 1 competitieteam (groen) meer. 
 
Naast samenwerking met scholen gaan we ook de BSO benaderen om 
kinderen kennis te laten maken met tennis. 
Verder willen we het paviljoen en park aantrekkelijker maken voor de jeugd. 
Denk hierbij aan de tafelvoetbal en tafeltennistafel. 
 

8. Accommodatie Commissie 
 

Niko steekt de vrijwilligers van de commissie een hart onder de riem voor 
het harde en goede werk dat ze doen. Er gebeurt veel op de achtergrond. 
Niko somt op wat er in 2017 is gerealiseerd: dakrenovatie, uitbreiding 
fietsenstalling, nieuwe klok, afvoer hemelwater baan 6, telborden 
vervangen, nieuwe kassa, stoeltjes op de tribunes. 
 
Plannen voor 2018 zijn: renovatie kleedkamers na voorbereiding door 
werkgroep, afvoer hemelwater op baan 2 en 10, vervanging hekwerk baan 1 
en 2, herstel stormschade, plaatsing tafeltennistafel, nieuwe terrasstoelen, 
verhoging banken baar 3 en 7. Vraag: wordt baan 9 ook meegenomen voor de 
drainage? Kunnen de windvangdoeken lager worden gehangen? 
Drainage van de banen blijft een aandachtspunt. Een van de leden doet de 
suggestie om een onderhoudsbedrijf te vragen om ook te sponsoren. 

 
9. Barcommissie 

 
Paul neemt de taak van Arno waar. 
Bardienst: streven is leden aantal keer per jaar in te zetten. Volgens één van 
de leden is hier nog winst te halen. 
Consumpties tijdens commissie vergaderingen zijn gratis, maar moeten wel 
worden geregistreerd op de kassa.  
Nieuwe kassa is enorme vooruitgang: minder storingsgevoelig, dag staten 
beschikbaar, op afstand te regelen. 
Ook in 2018 wordt een AED cursus aangeboden. 



Vraag: moeten bardienstmedewerkers de cursus voor barmedewerker 
herhalen of onderhouden. Vraag gaat naar commissie. 
Waarom verplichten we leden niet om bardienst te draaien? Er ontstaat een 
discussie over de uitvoering hiervan. Bestuur gaat via barcommissie een 
voorstel voorbereiden m.b.t. de bardienst. Verder is er een verzoek om de 
prijslijst meer in het zicht te zetten. Laatste 2 zaken worden geagendeerd 
op volgende bestuursvergadering 
 

10. Sponsorcommissie  
 

Wim van Gennip gaat stoppen als commissielid. Vanuit de ledenvergadering 
nog geen interesse. Wordt een vacature uitgezet. 1 x per 6 weken 1 uur 
vergaderen. 
Er zullen op korte termijn contracten aflopen. Doel is om deze te verlengen 
of nieuwe sponsoren te zoeken. 
Momenteel 40 sponsoren. Zij leveren ongeveer 17% van de totale inkomsten. 
Shirtsponsor alleen voor de jeugd. 
Afscheidnemende sponsor Refen (Ger van Os) en Daf (Jos Smetsers) worden 
bedankt voor hun trouwe sponsoring. 
Sponsordag staat gepland op 26 augustus 2018. Dit jaar ook reeds een 
businessborrel gehouden met een spreker. Dit is goed bevallen en zal 
nogmaals plaatsvinden. 

 
11. Technische Evenementen Commissie 
 

De commissie wil zoveel mogelijk evenementen kunnen organiseren. De 
diverse evenementen worden doorgenomen: 
 
Intern competitie: inschrijvingen lopen vanaf 2013 iets terug. Bij de DD meer 
zomerinterne, bij HD opvallend goede opkomst in de winterinterne. GD 
wordt het meeste ingeschreven. 
Wat wordt er dan daadwerkelijk gespeeld? HE neemt sterk af. HD wel veel 
inschrijvingen maar weinig daadwerkelijk gespeeld. 
Er is aandacht voor het % dat wordt gespeeld. Samenwerking met LTVB en 
Oirschot behoort tot de mogelijkheden. 
 
Externe competitie: aantal inschrijvingen loopt licht terug. Alle teams 
spelen een super tie-break (10 pnt) ipv 3e set. Aandachtspunt is het 
opruimen en afronden in het paviljoen. De externe competitie speelt met 
Babolat tennisballen. 
Komt er naast gentlemen’s evening en ladies day/evening ook een Mix 
avond? 
 
Open toernooi 2018: viel helaas in het water (sneeuw). Er moet veel worden 
geregeld voor het Open toernooi. Het afgelasten was een grote domper. 
Jolanda, Niki en Christel treden af. Roland bedankt hen met een bloemetje. 
Er zijn dus drie vacatures. 
 



Clubkampioenschappen zijn eerder in het jaar. Eind sept. / begin okt. Op de 
plaats van het opentoernooi van BATA. Snerttoernooi is niet doorgegaan ivm 
sneeuw. 
 
KerstmiX komt terug in 2018 voor alleen GD. Mogelijk ook uitnodiging voor 
Oirschotse mixdubbels. 
 
De Husselavond is momenteel niet meer. Wel weer graag op de agenda. 
Zeker voor nieuwe leden om kennis te maken. 

 
12. Vrijwilliger van het jaar 
 

Ad en Truus Wilbers. Dik verdiend.  
 
 
13. Jubilarissen    

 
Alle jubilarissen ontvangen een speldje en een roos. Gefeliciteerd met jullie 
jubileum bij onze tennisvereniging 

 
14.      Vragen en sluiting 
 
 

Geen vragen vanuit de leden. Paul van den Hout dankt de aanwezigen en 
sluit de vergadering 

 
1 vraag per mail binnen gekomen: 
- kan de witte lijn op de oefenmuur worden geschilderd? 


