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Verslag Algemene Ledenvergadering 2019 Tennis Club Maarheeze, 

maandag 18 maart 2019 – finaal - 

20.00 uur Opening vergadering 

Er zijn 31 leden aanwezig en er zijn 3 afmeldingen binnengekomen. Dit betekent dat het 

quorum is gehaald en de vergadering kan starten. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en speciaal de ereleden Hein 

en Petra Guns, Jan Hulsbosch en de aanwezige oud voorzitter Jan van Mierlo. 

De vergadering heeft een minuut stil gestaan bij het recentelijk overlijden van lid Harrie 

Janssen. 

1. Notulen jaarvergadering 2018 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.  

 

2.  Mededelingen van het bestuur/evaluatie bestuursjaar 2018/2019 
• Analyse van het ledenbestand  

Het aantal leden is dit jaar gestabiliseerd op 167 leden. Er is een 

jeugdkompetitieteam bijgekomen. Het doel is een vereniging te krijgen van 250 leden 

met 50 jeugdleden 

• Nieuwe software 

De KNLTB software is in gebruik genomen. Hiermee is  

- een nieuwe website gebouwd; 

- de ledenadministratie vernieuwd; 

- de contributiebetaling geregeld; 

- de communicatie met de leden verbeterd; 

- Toegang tot de KNLTB app geregeld; 

- In de toekomst kan het elektronisch afhangbord er mee worden bediend. Dit is 

nodig om in de toekomst nieuwe abonnementsvormen te ondersteunen en het 

spelen op de nieuwe banen te regelen.  

De leden spreken hun goedkeuring uit over deze vernieuwing.  Er is een verzoek om 

ook verjaardagen op de website te vermelden en de bestuursvoorstellen. Jaap zal 

nagaan wat er mogelijk is.  Als iemand hulp nodig heeft bij het maken van 

wachtwoorden of het installeren van de app kan Jaap of Ramon daarmee helpen. 

Even een mailtje sturen. 

• Jaarboek. Door de privacy wetgeving mag er geen ledenlijst meer in het jaarboek 

worden opgenomen. Het bestuur heeft daarop besloten geen jaarboek meer uit te 

geven maar alle info op de website te plaatsen. Het betekent ook dat er nu geen 

sponsoren zijn in/voor het jaarboek. De voorzitter roept vrijwilligers op voor het 

werven van sponsoren. 

• Statuten en huishoudelijk reglement. Bedoeling is dit komend jaar te updaten zodat 

het de volgende jaarvergadering kan worden goedgekeurd. 
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• Nieuwe banen. Er is hard gewerkt om nieuwe banen te realiseren zoals afgesproken 

in de jaarvergadering van 2018. Dit heeft resultaat opgeleverd. Op 19 maart wordt 

gestart met de renovatie van de banen 1,2 en 3. Zie ook punt 7 

• Nieuw hek: In januari is er met behulp van de VUT ploeg en sponsoren een nieuw hek 

om de banen 4 en 5 gerealiseerd zonder extra kosten voor de vereniging. 

• Jeugd: Er is door John Leereveld met zijn team veel energie gestoken in de jeugd en 

met resultaat. We hebben nu sinds jaren weer een nieuw jeugdteam in de 

competitie. 

 

3. Financieel verslag 2018 

Arnold geeft toelichting op de cijfers van afgelopen jaar.  

• Wat opvalt zijn de steeds lagere barinkomsten. Dit komt doordat steeds minder 

mensen iets komen drinken. Opgemerkt wordt dat de barprijzen laag zijn ten opzichte 

van de horeca prijzen. Het bestuur belooft hiernaar te kijken.  

 

In de bestuursvergadering volgend op de jaarvergadering is besloten dat Ludo samen 

met Arnold een voorstel zullen maken, hierbij ook de prijzen van de hockey- en 

voetbalkantine meenemend. 

 

• Verder is er een onverwachte grote rekening van de gemeente (>5000 euro) over 

energie gekomen die teruggaat tot 2016 en 2017. Het bestuur vindt dit onterecht en 

zal verder in gesprek gaan met de gemeente om dit op te lossen. 

• De post voor support van de jeugd is dit jaar veel hoger dan vorige jaren. Dit omdat er 

meer aandacht gegeven is om meer jeugdleden te trekken. We verwachten hier het 

komende jaar ook meer geld in te moeten steken. Verder zijn in deze post ook andere 

kosten in opgenomen zoals televisie, muziek en Wifi. 

• De rest van de posten is binnen de marges gebleven zodat er een voorlopig tekort van 

ongeveer 6000 Euro op de exploitatie is komen te staan. 

Kaskommissie verslag en nieuwe kaskommissie. 

Albert Beldman en Ludo Gubbels vormden dit jaar de kaskommissie en doen hun verslag 

Wat opvalt dat er veel consumpties vrij worden weggegeven, waardoor er weinig aan de 

bar wordt verdiend. Het bestuur antwoordt dat het beleid is de onbetaalde vrijwilligers 

tijdens hun activiteiten van een consumptie te voorzien.  

Jacques van Ganzewinkel vindt dat er wel erg veel klein kasgeld in de kassa blijft zitten 

wat niet wordt afgestort. Het bestuur zal hier een richtlijn voor maken: 

In de bestuursvergadering volgend op de jaarvergadering is het volgende besloten: Er is 

minimaal 100.- Euro aan kleingeld in de kassa nodig. Eens per week (op dinsdagmorgen) 

zal het kleingeld van de kassa worden geteld (onder verantwoordelijkheid van Ludo) en 

alles wat meer is als 100.- Euro wordt afgestort. 
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De kaskommissie heeft de boeken gecontroleerd en geen onregelmatigheden 

geconstateerd. De penningmeester wordt bedankt en gedechargeerd  over het boekjaar 

2018-2019. De kascommissie wordt bedankt. Volgend jaar bestaat de kaskommissie uit 

Albert Beldman (vz) en Peter Hartman.  

 

4. Samenstelling bestuur en kommissies.  

De voorzitter bedankt alle leden die zich belangeloos hebben ingezet het afgelopen jaar.  

Ludo Gubbels en zijn VUT ploeg en Jaap met de administratie (Wilma en Ramon) hebben 

uitstekend werk verricht. De financiële zaken worden al jaren uitstekend geregeld door 

Arnold. Cees Ortelee heeft het bestuur ook geweldig geholpen in contacten met de 

gemeente en heeft het nieuwe logo ontworpen. Hij is helaas niet meer in de buurt 

werkzaam en heeft daarom afscheid van de club genomen. 

Het bestuur stelt voorts voor aan de vergadering Ludo Gubbels te benoemen tot erelid 

vanwege zijn grote inzet en verdiensten gedurende nu al vele jaren. De vergadering 

omarmt dit voorstel met applaus. 

Het bestuur heeft John Leereveld bereid gevonden om “het sporttechnisch hart” van de 

vereniging te gaan vormen en stelt voor hem als bestuurslid te benoemen. 

Ook Ludo Gubbels heeft zich bereid getoond om toe te treden tot het bestuur met de 

portefeuille parkbeheer. Vanwege de komende veranderingen in het beheer wordt deze 

functie in het bestuur steeds belangrijker 

De vergadering stemt met applaus in met beide voorstellen tot benoeming en wenst de 

nieuwe bestuursleden veel succes. 

De voorzitter roept verder alle leden op om actief te worden als vrijwilliger. We hebben 

nog allerlei taken te doen en dat kan alleen maar gerealiseerd worden met ieders hulp. 

Het hoeft niet permanent te zijn maar het kan ook zijn het incidenteel organiseren van 

een activiteit  

 

5. Beleidsplan 2019 

 
• Samenwerking met de hockeyclub 

In het afgelopen tijd is de samenwerking met de hockeyclub meer concreet 

geworden wat heeft geresulteerd in een gezamenlijk programma voor de jongste 

jeugd van Maarheeze om laagdrempelig kennis te maken met sport en bewegen in 

georganiseerd verband. 

• Opening tennispark: Het nieuwe tennispark zal feestelijk geopend worden in 

mei/juni.  
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• Zomerchallenge: Ook dit jaar zal er voor met name hockey en voetballers een zomer-

challenge abonnement mogelijk zijn: kosten ervan 35 euro voor drie maanden 

inclusief 4 lessen. 

• Romrijten overleg 

Met de verenigingen op het park en de gemeente is er het Romrijten overleg. De 

plannen zijn om meer samen te doen en faciliteiten gezamenlijk te gaan exploiteren. 

Dit moet het komende jaar verder vorm worden gegeven. 

 

6. Tennispark Romrijten – bestuursvoorstellen 

 
• Stand van zaken renovatie banen 

 Er is met de gemeente overeenstemming bereikt over de vervanging van baan 1 

(centercourt) en de banen 2 en 3. We hebben recht op 1 baan die de gemeente 

betaald, voor de andere baan kunnen we geld lenen van de gemeente dat in 12 jaar 

moet worden terug betaald. De derde baan moeten we zelf financieren. Voor het 

geheel kunnen we waarschijnlijk ook subsidie krijgen. Dit is een geweldige 

doorbraak. De renovatie zal op 19 maart starten en zal ongeveer 2 weken in beslag 

nemen. 

 Na het inspelen van de nieuwe banen zal er een bespeelplan gemaakt worden zodat 

de banen onderling gelijk afslijten. 

• Beheer van de banen 

 De gemeente heeft -desgevraagd door ons - aan te geven open te staan voor het 

overdragen van het beheer van de banen aan TCM. Hierdoor zouden er dan geen 

beheerskosten meer hoeven te worden betaald. Het is een pilot in onze gemeente 

op dit gebied om verenigingen meer zelfstandigheid te geven. Ook financieel lijkt dit 

voor zowel de gemeente als de club een aantrekkelijke optie. 

• Gebouw handboogvereniging: als het beheer naar de club toe komt hebben we meer 

plaats nodig voor machines. Dit kan mogelijk gemaakt worden door het gebouw van 

de ex-handboogvereniging hiervoor te gaan gebruiken. De gemeente heeft hier 

afgelopen week toestemming voor gegeven. 

• Upgraden paviljoen: bij nieuwe banen past een aantrekkelijk paviljoen, daarom krijgt 

het paviljoen van binnen een frisse kleur en er komt een nieuw geïsoleerd plafond in. 

 

De vergadering gaat akkoord met bovengenoemde voorstellen. 
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7. Begroting 2019 en contributie 2019 

 
• Algemeen  

De begroting voor volgend jaar wordt door de penningmeester besproken en 

toegelicht. Het bestuur verwacht een groei van het aantal (jeugd) leden komend 

jaar maar dat de kosten ervan nog niet door de extra contributie kunnen worden 

gedekt. 

Verder zijn er grote verschuivingen omdat de baanhuur en beheerskosten een 

heel andere vorm krijgen wanneer de club zelf het onderhoud op zich neemt. 

Hoewel er nog een aantal onzekerheden zijn verwacht de penningmeester 

financieel geen grote problemen voor het komend jaar. 

• Contributie 2019-2020 

Gebaseerd op het voorgaande is het voorstel om de contributie dit jaar niet te 

verhogen. Een ander argument is om de drempel om lid te worden niet te hoog 

te maken door hogere contributie. 

 

De vergadering gaat akkoord met de begroting. 

 

 

8. Rondvraag en sluiting gevolgd door borrel 

 
Lichtmasten: Worden die ook onderdeel van het beheer door de club?  

Antwoord: Hier is nog geen formeel besluit over genomen maar ligt wel in de lijn van 

de verwachtingen. 

Competitiespelen in teams van een andere club in de gemeente, kan dat?    

Antwoord: Ja, gebeurt incidenteel ook, maar er is geen structureel overleg hierover 

met andere clubs. 

 

Geen verdere vragen en daarom sluit om 22.29 uur de voorzitter de vergadering 


