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Verslag Algemene Ledenvergadering Tennis Club Maarheeze, 

Dinsdag 5 oktober 2021 in “de Smeltkroes”  

Goedgekeurd in de ALV van 26 april 2022 

 

Opening vergadering. 

Er zijn 28 stemgerechtigde leden aanwezig en 7 afmeldingen binnengekomen. Dit betekent 

dat het quorum niet is gehaald (35 leden). We starten daarom daarna 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 concept notulen van de jaarvergaderingen van 2020 en juni 2021 worden unaniem 

zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris. 

 

De voorzitter memoreert een aantal punten die het afgelopen jaar zijn gepasseerd 

-  Overlijden van lid Ton van der Waal als gevolg van COVID 19 en recentelijk oud lid 

Gerard Willemse. De vergadering herdenkt hen met een korte stilte. 

- Het afgelopen jaar stond voor een groot deel in het teken van de COVID 19 

pandemie. Hierdoor konden we niet veel activiteiten organiseren. Gelukkig konden 

we wel tennissen en de interne competitie was een groot succes, waar we zeker mee 

door zullen gaan. De nieuwe competitie is alweer gepland. Gelukkig konden we het 

seizoen wel afsluiten met een “after summer party” die zeer geslaagd was. 

- Het ledenaantal is dit jaar, mede door de COVID pandemie, gegroeid.   

De secretaris gaat in op de ontwikkeling van het ledenaantal. Zoals al gemeld is de club 

het afgelopen jaar goed gegroeid tot ongeveer 210 leden. Er zijn veel nieuwe jeugdleden 

maar ook jong volwassenen zijn lid geworden. Het aantal senioren groeide licht. De 

corona epidemie heeft hier zeker toe bijgedragen en ons in de kaart gespeeld.  

8 mensen hebben aan de zomerchallenge deelgenomen waarvan er 4 definitief lid zijn 

geworden. 

De bestuurder voor tennis technische zaken licht het programma van het afgelopen jaar 

en komende jaar toe. Helaas gooide in het afgelopen jaar corona roet in het eten van 

veel geplande activiteiten. 

Dit jaar zijn er voor het eerst weer 4 jeugdteams die competitie spelen, een positieve 

ontwikkeling waaraan ook onze trainer Edwin Vissers een grote bijdrage heeft geleverd 

dankzij een uitstekende samenwerking. 
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Vraag van de leden: Kan het programma ook eerder worden gecommuniceerd ivm eigen 

planning. Dit zegt het bestuur toe, waarbij we afhankelijk blijven van eventuele 

coronamaatregelen. 

De externe wintercompetitie wordt dit jaar voor het laatst door Jan Hulsbosch 

georganiseerd. De organisatie voor volgend jaar is ook geregeld (wordt door een andere 

club gedaan), maar we zoeken nog een aanspreekpunt in onze club voor deze 

competitie. Als iemand dit wil doen dan horen we dat graag. 

2. Mededeling van het bestuur 
  

Door afwezigheid van een lid van de kascommissie (Cees Leenhouts) heeft het bestuur 

Peter Vluggen bereid gevonden de kascontrole samen met Peter Hartman uit te voeren. 

  

3. Financiële gang van zaken over 2020-2021 

 
- De penningmeester licht de cijfers toe. Door de corona pandemie waren er weinig 

barinkomsten. Gelukkig hebben we subsidie van de overheid gekregen om dit 

gedeeltelijk te compenseren. We kunnen daarmee een klein positief resultaat laten 

zien. 

- De kaskommissie, bij monde van Peter Hartman, doet rapport van haar bevindingen 

en adviseert de vergadering de cijfers goed te keuren wat unaniem wordt 

overgenomen door de aanwezige leden. Hiermee wordt aan het bestuur decharge 

verleend over het bestuursjaar 2020-2021. 

- De kaskommissie voor volgend jaar zal bestaan uit Peter Vluggen (vz) en Cees 

Leenhouts. 

 

4. Bestuur en Commissies 

Een terugkerend probleem is het aantal vrijwilligers. We kunnen voor verschillende  

zaken vrijwilligers heel hard gebruiken, zeker nu we de padel banen willen gaan 

aanleggen. In het bestuur is de positie van Ludo nog steeds vacant wat grote druk legt 

op de andere bestuursleden, maar we zoeken ook vrijwilligers voor het organiseren 

van een activiteit of mee te helpen de jeugdkompetities te ondersteunen. 

- De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden het bestuur te ondersteunen in het 

zoeken naar nieuwe vrijwilligers. 

- De voorzitter dank alle vrijwilligers voor hun grote inzet die het mogelijk maken dat 

we de club op deze manier kunnen runnen. 

 

 

5. Pauze 
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6. Stand van zaken bij de aanleg Padelbanen 

 
Het bestuur doet verslag van de huidige stand van zaken.  

Er zijn bezoeken gebracht aan diverse locaties/clubs om er zeker van te zijn dat we nu 

een goede beslissing nemen voor de locatie en ligging van de nieuwe padelbanen. 

We nemen nu niet alleen een beslissing over de twee aan te leggen banen maar ook 

hoe en waar eventuele extra padelbanen in de toekomst komen te liggen. 

Het bestuur licht de alternatieven toe en stelt voor dat de twee padel banen achter 

elkaar op baan 7 en een gedeelte van de groenstrook aan te leggen, tegen de 

buitengrens grens van het terrein. 

Je bent dan het meest flexibel om in de toekomst extra banen te plannen (kan 

uitgebreid worden tot 6 padel banen) en baan 6 blijft voorlopig beschikbaar voor tennis 

We verwachten geen problemen met geluid omdat de bebouwing ver genoeg weg ligt. 

Echter een dialoog met bewoners over de plannen zal worden opgestart zodat die in 

ieder geval op de hoogte zijn. 

 

De vergadering stemt in met bovenstaande voorstel over de locatie en positie van de 

banen. 

 

Er zijn wel een aantal ontwikkelingen die het bestuur wil melden 

- De crowdfunding aktie is een succes en is voltekend. 

- Er moet een omgevingsvergunning voor de bouw van padelbanen worden verleend 

door de gemeente. We verwachten dat dit geen probleem zal zijn maar wel dat het 

tijd gaat kosten. 

- De prijzen voor padelbanen zijn door schaarste in de markt van diverse grondstoffen 

snel gestegen. We verwachten op korte termijn nieuwe offertes te krijgen. 

- De sponsoractie is nog niet erg succesvol en wordt nu geïntensiveerd. 

- De garantiestelling voor de lening wordt nu zsm aangevraagd. 

Nb: de gepresenteerde cijfers voor de investering zijn exclusief BTW en BOSA subsidie 

omdat die twee posten ongeveer gelijk zijn en tegen elkaar wegvallen. De vergadering 

vraagt dit in de toekomst te veranderen en de cijfers dus inclusief BTW en BOSA subsidie 

te presenteren. Dit zegt het bestuur toe. 

Het bestuur vraagt de ALV of een schriftelijke goedkeuring voor de aanleg van twee 

padelbanen aan de leden mag worden gevraagd wanneer de definitieve cijfers bekend 

zijn en het project binnen de afgesproken voorwaarden zoals in juni gepresenteerd,  kan 

worden afgerond, zodat hiervoor geen fysieke bijeenkomst hoeft te worden 

georganiseerd. Hiermee gaat de ALV akkoord. 

7. Tennis Technische zaken 2022 

Dit punt is verder al toegelicht in punt 1 door de functionaris tennis technische zaken 

8. Sportpark de Romrijten en gemeentelijke zaken 
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Het bestuur deelt mee dat TCM gaat deelnemen aan de sporthub de Romrijten samen 

met de andere verenigingen op het park. Het is een gemeentelijke beleidslijn dat de 

gemeente contact heeft met de sportverenigingen via de sporthubs. De stichting is in 

oprichting en gaat per 1 januari 2022 van start. De basis voor de nieuwe werkwijze 

wordt gevormd door het meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Dit plan is momenteel in 

behandeling bij de diverse verenigingen.  Als hier overeenstemming is zal het MJOP 

worden opgenomen in de Stichting Sportpark Romrijten, die dan de uitvoering voor 

haar rekening zal nemen. Voor ons vereniging is dit bv de investering in LED verlichting 

en vervanging van versleten banen. 

Een ander punt is dat de stichting gemeenschappelijke voorzieningen zoals energie en 

internet, onderhoud van het park gezamenlijk wil inkopen en organiseren. Een 

mogelijkheid om groene energie te gaan gebruiken doet zich nu voor door samen te 

werken in  een Coöperatie rond het toekomstig zonnepark (2023) “de Raak” 

Verder is er een contract afgesloten met FTTR (Fitnessclub) om de banen 8 en 9 te 

verhuren voor bootcamp en fitnesstraining. De opbrengsten hiervan kunnen aan het 

upgraden van de tennismuur worden besteed en/of dienen als reservering voor 

vervanging van oude tennisbanen. 

9. Financiële zaken 2021 

 
- Begroting 2021 : de penningmeester licht de begroting toe over 2021 (het jaar is al 

bijna voorbij) waarop de ALV de begroting goedkeurt. 

- Vaststelling contributie 2022: het bestuur licht het voorstel toe om de contributie 

voor senioren met 10 euro te verhogen naar 145 Euro.  Verder zijn er een aantal 

kleine aanpassingen. De vergadering gaat akkoord met het, in haar ogen bescheiden 

voorstel en schaft de lagere contributie van de eerste jaar senior leden af (was 95 

euro, wordt nu ook 145.- Euro). Verder wordt de suggestie gedaan een apart padel 

en tennisabonnement aan te gaan bieden. Hier zal het bestuur over nadenken. 

- Vaststelling kantineprijzen. De prijs van koffie/thee en chocolademelk (allen uit de 

automaat) gaat van 1.- naar 1.25 Euro.  De rest van de artikelen blijft nagenoeg 

hetzelfde maar is beter gesynchroniseerd. 

 

10. Rondvraag 
- Jacq van Ganzewinkel: de mannenavond wordt steeds slechter bezocht. We moeten 

wat doen om het tij te keren. Een voorstel om er een mixed avond van te maken 

(evenals de woensdagavond) wordt niet gezien als een oplossing. We zullen meer 

“beleving” moeten organiseren. 

- Arnold Jansen: Is de infrastructuur van onze club goed op orde als we veel nieuwe 

leden met padel erbij krijgen? Dit ziet het bestuur niet als een probleem aangezien 

onze vereniging heeft bewezen in het verleden nog veel meer leden aan te kunnen.  

Maarheeze 5 oktober 2021 

Voor akkoord: 
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Benno Hüsken      Jaap de Bruin 

Voorzitter TCM     Secretaris TCM 


