
 

T.C. de Helze 

Algemene Ledenvergadering 4 februari 2019 

 

Aanwezig 33 leden (inclusief de bestuursleden) Zie bijlage 

  

1. De secretaris vraagt aan de ALV of Sophie Benoy deze ALV nog voorzitter mag zijn, ondanks dat 

ze geen lid meer is. Sophie zal na deze vergadering aftreden. De ALV geeft haar toestemming. 

2. Opening 

De voorzitter Sophie Benoy opent om 20:00 uur de vergadering en heet alle aanwezigen 

welkom. Iedereen wordt gevraagd de presentielijst te tekenen.  

3. Notulen ALV 31 januari 2018 

De notulen van de vorige ALV worden goedgekeurd en aansluitend door de voorzitter en 

secretaris getekend. 

4. Bestuur mutaties en vergaderingen 

• Mutaties 

o Sophie Benoy geeft aan gestopt te zijn met tennis en ook te stoppen als 

voorzitter van de vereniging. 

o Luc Van Maldegem geeft aan te willen stoppen als bestuurslid en zodra een 

opvolger zicht aandient het bestuur te verlaten.  

5. Financiële rapportage 2018 

• Samenvatting 2017 

o Positief resultaat van €10.391 euro grotendeels veroorzaakt door hogere contributie 

inkomsten €4514, lagere energiekosten €1832, en lagere overige kosten €2445. 

o Kascommissie heeft de exploitatie en de jaarrekening gecontroleerd en goed 

bevonden.  

o Er wordt decharge verleend aan de penningmeester en het bestuur voor de 

financiën van het afgelopen jaar. 

o De kascommissie wordt bedankt. 

o Voor 2018 zal de kascommissie bestaan uit Adi Klep en Hein Groeneveld 

• Uitgangspunten begroting 2019 

o Gelijkblijvende sponsorinkomsten en kleine daling ledenaantal 
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o Baropbrengst kleine daling 

o Gelijkblijvende contributie 

o Trainingen moeten kostendekkend zijn 

o Geen stijging uitgaven accommodatie (onderhoud, energie en verlichting) 

o Stijging schoonmaakkosten. 

o Begroting moet sluitend zijn. 

• Vragen over de begroting 2019 

o Vraag of huur van de Geldrop Runners geïndexeerd kan worden in de toekomst. 

o Is LED verlichting mogelijk 

o Kunnen de energiekosten geanalyseerd worden en is het mogelijk om voor het “niet 

gemeente deel” van leverancier te wisselen. 

o Zijn zonnepanelen mogelijk voor onze vereniging? Cees Slagter biedt aan dit voor de 

vereniging te onderzoeken. 

• De begroting 2019 wordt door de ALV goedgekeurd. 

6. Status van de banen 

Er is overleg met de gemeente over de staat van de banen, omdat we pro-actief met de gemeente 

over vervanging willen overleggen. Volgens het laatste rapport voldeden alle banen nog aan de 

normen.  

7. Jaarverslag barcommissie 

Ton van der Velden geeft een toelichting over 2018 alsook een vergelijking met voorgaande jaren 

(zie bijlage voor details). Het huidige beleid van barbezetting blijft gehandhaafd. 

8. Jaarverslag parkcommissie 

Rob Thissen licht het jaarverslag toe.  

9. Charles  

Charles heeft aangegeven te stoppen met de ledenadministratie na 10 jaar. Hiervoor wordt hij door 

de ALV bedankt.  

10. Rondvraag 

• Wordt er een Senior Plus toernooi georganiseerd door de helze:  

o Rob geeft aan ons aan te melden bij de KNLTB. 

• Opruimen park na Open Helze toernooi was in 2018 slecht uitgevoerd.  

o Dit zal met de 2019 organisatie besproken worden om dit in 2019 beter te doen. 

• Hoe werkt de verwarming van het cluggebouw. 

o Deze wordt geprogrammeerd dat 15 minuten voor aanvang van een bardienst de 

verwarming aangaat.  
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• Zijn er voor 2019 ledenwerf acties gepland. 

o Ja, deze zijn gepland.  

• Zijn er mensen die op de ‘alarmopvolgingslijst’ willen komen te staan. Graag aanmelden bij 

Rob. 

• Er wordt een oproep gedaan voor leden van een sponsor commissie. 

 

11. Sluiting 

Om 21:25 wordt de vergadering door Sophie gesloten. De aanwezigen worden bedankt en 

uitgenodigd om gezamenlijk met het bestuur iets te drinken.  

Bijlage: De sheets zoals die op de ALV gepresenteerd zijn. 


