
Algemene ledenvergadering 
T.C. de HelzeT.C. de Helze

30 maart 2022



Agenda

1. Opening ALV: spelregels 20.00 – 20.05 uur

2. Goedkeuring notulen ALV 15 maart 2021 20.05 – 20.10 uur

3. Bestuurssamenstelling: afscheid en opvolging 20.10 – 20.15 uur

4. Terugblik 2021: ‘rondje langs de velden’ 20.15 – 20.30 uur4. Terugblik 2021: ‘rondje langs de velden’ 20.15 – 20.30 uur

5. Financiën 2021: overzicht, oordeel kascommissie en decharge 20.30 – 20.45 uur

6. Begroting 2022 20.45 – 20.55 uur

7. Missie en visie T.C. de Helze 20.55 – 21.05 uur

8. Voorstel m.b.t. gelijkblijven contributie en consumptieprijzen

9. Voorstel m.b.t. eenmalige verlaging bardienstbijdrage in 2022

10.Voorstel m.b.t. behoud en werving vrijwilligers 21.05 – 21.40 uur

11.Voorstel m.b.t. toekomstige statutenwijziging

12.Voorstel m.b.t. prioritering toekomstige investeringen

13.Rondvraag 21.40 – 21.55 uur

14.Sluiting en start borrel 21.55 uur



1. Opening ALV: spelregels

• Spelregels ALV:
• Mocht je tijdens de vergadering een vraag of opmerking hebben 

over dat specifieke onderwerp, dan kun je dit aangeven door 
een hand op te steken. De moderator zal dit in de gaten 
houden.
een hand op te steken. De moderator zal dit in de gaten 
houden.

• Mochten er tijdens de vergadering vragen zijn die niet direct 
met het agendapunt te maken hebben, dan verzoeken we je 
die te bewaren tot de rondvraag.

• De moderator zal ook de tijd bewaken. 
• Voor het goedkeuren en stemmen maken we tijdens de 

vergadering gebruik van hand opsteken.



2. Goedkeuring notulen ALV 15 
maart 2021

• Op- of aanmerkingen op notulen van ALV van 15 maart 2021

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor notulen ALV 15 
maart 2021

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor notulen ALV 15 
maart 2021



3. Bestuurssamenstelling: afscheid 
en opvolging

• Afscheid van Rob Thissen vanwege langdurig verblijf in buitenland

• Benodigde opvolging binnen bestuur vanwege:
Aantal bestuursleden -> moet oneven aantal zijn (zijn er nu 6)• Aantal bestuursleden -> moet oneven aantal zijn (zijn er nu 6)

• Continuïteit -> extra capaciteit nodig voor juiste aandacht en beheer 
verschillende onderdelen

• Ambities voor komende jaren -> concreet oppakken plannen

• Oproep voor extra bestuurslid:
• Geen reacties op vacaturestelling voorzitter parkbeheercommissie
• Daarom oproep voor nieuw bestuurslid, waarna bestuur in gesprek 

gaat over concrete verdeling van ‘portefeuille’



4. Terugblik 2021:
‘rondje langs de velden’ deel 1

• Barcommissie
• Personele wisselingen
• Verlenging contract Bavaria
• Vervanging bar met extra tappunt• Vervanging bar met extra tappunt
• Statiegeld: containers

• Technische commissie
• Trainingen
• Competities
• Zomerchallenge en winterabonnement

• Jeugdcommissie
• Voorjaarscompetitie
• Najaarscompetitie
• Wintercompetitie
• Leef! Tennisclinic (12 deelnemers)
• Zomerfeest: competitie-afsluiting (25 jeugdleden)



4. Terugblik 2021:
‘rondje langs de velden’ deel 2

• Digitale commissie
• Beheer/ onderhoud website en app
• Beheer/ onderhoud tennispas
• Baanreserveringen
• Nieuwsberichten• Nieuwsberichten

• Activiteitencommissie/ evenementencommissie
• Activiteitencommissie: vacature ‘kartrekker’ 
• Nieuwe ledendag inclusief lunch
• Interne mens verzorgd bij Open Helze

• Accommodatie
• Baan 7 en 8 en overige banen: gesprekken met gemeente
• Verwarming
• Plannen voor verduurzaming van clubhuis
• Schoonmaak: overstap van GOM naar Bakermans en frequentie omhoog
• Geluidsinstallatie
• Verlichting



4. Terugblik 2021:
‘rondje langs de velden’ deel 3

• Ledenadministratie
• Aantal leden op 1 december 2021: 612
• Instroom en uitstroom tussen 1 dec 2020 en 1 dec 2021: netto +60
• Verdeling naar junior en senior leden• Verdeling naar junior en senior leden

• Junioren t/m 8 jaar: 14
• Junioren 9 t/m 17 jaar: 73
• Studenten: 12
• Vrijwilligers: 4
• Rustend lid: 16
• Senioren overig: 493



4. Terugblik 2021:
‘rondje langs de velden’ deel 4

• Toernooicommissies
• Open Helze 2021: heel mooi toernooi geweest
• Clubkampioenschappen: niet in 2021, wel afgelopen weekend

• Algemeen• Algemeen
• Corona
• Nieuw AED-apparaat
• Beginnershussel gestart op zaterdagochtend (om de week)
• Sponsoring: Sported
• Visie en missie van T.C. de Helze
• Rabo ClubSupport
• WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 in werking



5. Financiën 2021: overzicht
begroting 2021 werkelijk 2021

10 Algemeen
Contributiebijdrage 64500 70183
Subsidies 2700 2460
Overige opbrengsten 800 5743
Bijdrage KNLTB.Club -1800 -1919
Bijdrage KNLTB -8000 -12012
Overige uitgave -2000 -3467
Totaal 10 Algemeen 56200 60988Totaal 10 Algemeen 56200 60988

20 Communicatie 
Opbrengsten sponsoring 2000 1698
Overige uitgave -2000 -1357
Totaal 20 communicatie 0 341

30 Competitie en training 
Bijdrage competitie 3000 3900
Tennisballen -1500 -1104
Overige kosten -1500 -2110
Bijdrage trainingen 0
Trainerskosten 0
Overige uitgave -1000 -670
30 Totaal 30 Comp. En Training -1000 16

40 Clubactiviteiten
Open Helze Senioren toernooi -500 -650
Overige activiteiten -1000 -650
Totaal 40 Clubactiviteiten -1500 -1300



5. Financiën 2021: balans

Balans TC de Helze per 2021-12-31
omschrijving omschrijving

vaste activa 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021

serre+verlichting+klok € 41.152 € 34.866 Eigenvermogen € 150.591 € 182.064serre+verlichting+klok € 41.152 € 34.866 Eigenvermogen € 150.591 € 182.064

inventaris € 12.582 € 9.878 Reserve Open Helze sr € 3.263 € 3.263

Reserve Open Helze jr € 2.208 € 2.208

€ 53.734 € 44.744 voorziening 

vlottende activa bar bijdragen € 15.201 € 15.201

voorraden € 3.500 € 4.000

nog te ontvangen 
bedragen Vlottende passiva

Nog te betalen baanhuur € 15.764

liquide middelen Uitje jeugd (uitgesteld ivm Corona) € 462

kas € 0 € 0

bank € 113.979 € 170.218

overig € 50 € 0

€ 171.263 € 218.962 € 171.263 € 218.962



5. Financiën 2021: oordeel 
kascommissie en decharge

• Oordeel kascommissie, bestaande uit Peter Giesen en Paul Haerden

• Decharge aan ALV gevraagd voor financiën 2021• Decharge aan ALV gevraagd voor financiën 2021

• Benoeming kascommissieleden



6. Begroting 2022: overzicht
10 Algemeen inkomsten uitgaven
Contributiebijdrage 70000
Subsidies 2500
Overige opbrengsten 1500
Bijdrage KNLTB.Club 2000
Bijdrage KNLTB 12000
Overige uitgave 3000
Totaal 10 Algemeen 74000 17000

40 Communicatie 
Opbrengsten sponsoring 1500
Overige uitgave 1500
Totaal 40 communicatie 1500 1500

50 Competitie en training 
Bijdrage competitie 4000
Tennisballen 1200
Overige kosten 2200

20 Accommodatie
Afschrijving 9000
Huur tennisbanen 25000
Energiekosten 15000
Onderhoud 4000
Schoonmaakkosten 6000
Huur containers 1600
Overige kosten 4000
Totaal 20 Accommodatie 0 64600

30 Bar
Omzet Bar 59000
Eigenverbruik 1000
Inkopen bar 34000
Overige kosten bar 2000
Inkomsten barbijdrage 9500
uitgave barbijdrage 15000
Totaal 30 Bar 68500 52000

Overige kosten 2200
Overige uitgave 1000
Totaal 50 Comp. En Training 4000 4400

60 Clubactiviteiten
Open Helze Senioren toernooi 600
Overige activiteiten/evenementencie 1800
Totaal 60 Clubactiviteiten 0 2400

70 Jeugdactiviteiten
Open Helze Jeugd toernooi 500
Overige activiteiten 1000
Totaal 70 jeugdactiviteiten 1500

Categorie inkomsten uitgaven
Totaal 10 Algemeen € 74.000 € 17.000
Totaal 20 Accommodatie € 0 € 64.600
Totaal 30 Bar € 68.500 € 52.000
Totaal 40 communicatie € 1.500 € 1.500
Totaal 50 Comp. En Training € 4.000 € 4.400
Totaal 60 Clubactiviteiten € 0 € 2.400
Totaal 70 jeugdactiviteiten € 0 € 1.500
Investering accomodatie € 4.600
Totaal € 148.000 € 148.000

Begroting 2022



7. Missie en Visie T.C. de Helze: MISSIE

T.C. de Helze is een tennisvereniging die mensen bij elkaar brengt om te tennissen in 
een gezellige sfeer. Alle leden zijn gelijk, ongeacht leeftijd of spelniveau.

• De vereniging biedt mogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen om recreatief te tennissen en biedt de gelegenheid om je tennisspel 
te ontwikkelen en wedstrijden te spelen door middel van training, competitie en toernooien;

• De club zorgt voor sportfaciliteiten die passen bij behoeften en omvang van leden, waarbij doorlopend wordt gekeken naar de best 
passende verdeling van vrij tennissen, trainingen, competities en toernooien;passende verdeling van vrij tennissen, trainingen, competities en toernooien;

• We streven naar een gezond ledenaantal door goede ‘onboarding’ en continu oog voor wensen van leden om te zorgen voor binding 
en behoud;

• We streven naar een voldoende aantal vrijwilligers die op hun eigen, best passende wijze een steentje bijdragen aan de vereniging;

• Er worden activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de wensen van alle leden;

• Er zijn ondersteunende faciliteiten die zorgen voor uitnodigende, schone en bijdetijdse uitstraling van het park, het clubhuis en 
het sanitair;

• Binnen de vereniging wordt een degelijk bestuur en financieel beleid gevoerd;

• Er is een goed uitgelijnde structuur van bestuur en commissies, met een heldere en transparante verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden;

• De club streeft naar het aantrekken van nieuwe én het behouden van bestaande jeugdleden, door laagdrempelige kennismaking 
en aandacht voor de behoeftes van de verschillende leeftijdsgroepen d.m.v. aansprekende activiteiten en goede communicatie;

• De club wil sponsoring inzetten om de in- en externe zichtbaarheid te vergroten, een goed netwerk op te bouwen binnen de regio 
en te kijken naar het bijdragen aan specifieke projecten en activiteiten.



7. Missie en Visie T.C. de Helze: VISIE

Waarvoor gaan we in de komende jaren:

• Invulling banen 7 en 8: vernieuwing tennisbanen danwel aanleg padelbanen

• Ledenaantal: streven naar (beheerste) groei door aandacht voor werving (zomerchallenge, winterabonnement), welkom nieuwe 
leden (organiseren nieuwe leden-activiteit), binding en behoud (activiteiten die aansluiten bij wensen);

• Vrijwilligers: enthousiasmeren leden om vrijwilliger te blijven/ worden door de juiste aandacht voor bestaande en nieuwe 
vrijwilligers;vrijwilligers;

• Activiteiten: bemensing van de activiteitencommissie met enthousiaste leden die het leuk vinden om verschillende activiteiten te 

organiseren;

• Sanitair: opknapbeurt wc’s, douches en kleedkamers: degelijk, modern en onderhoudsvriendelijk;

• Aankleding buitenterrein: gezellige en bijdetijdse uitstraling realiseren door concrete aanpassingen;

• Bestuurlijk en financieel basis op orde: voldoen aan WTBR, o.a. door aanpassingen statuten en overige vastleggingen van 
afspraken binnen bestuur;

• Goede lijntjes tussen verschillende commissies onderling en met bestuur: alle commissies worden minimaal eens per jaar 
uitgenodigd bij de bestuursvergadering;

• Vasthouden van huidige jeugdbeleid & goed kijken naar ‘doorstroom’ van 14-jarigen en ouder: goede rechtstreekse 

communicatie met ouders en kijken naar aansluiting bij bijv. hussels;

• Sponsoring: concrete bijdragen bij projecten (zoals aanpak van park, clubhuis en sanitair) en activiteiten (zoals toernooien).



8. Voorstel m.b.t gelijkblijven
contributie en consumptieprijzen

• Voorstel: gelijkblijven contributie en consumptieprijzen

• Onderbouwing: geen concrete aanleiding om contributie en prijzen 
aan te passen

• Reactie vanuit ALV?• Reactie vanuit ALV?

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor gelijkblijven
contributie en consumptieprijzen



9. Voorstel m.b.t. eenmalige 
verlaging bardienstbijdrage

• Voorstel: eenmalig verlagen bardienstbijdrage naar €25,-

• Onderbouwing: sluiting clubhuis vanwege Corona, waardoor er in 
2021 minder bardiensten waren en er dus minder mogelijkheden 
waren om de bardienstbijdrage terug te verdienen.waren om de bardienstbijdrage terug te verdienen.

• Reactie vanuit ALV?

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor voorstel 
eenmalige verlaging van de bardienstbijdrage in 
2022



10. Voorstel m.b.t. behoud en 
werving vrijwilligers

• Voorstel: uitwerken onderbouwd plan voor behoud en werving 
vrijwilligers op basis van input ALV en leden, waarbij gekeken wordt 
naar structuur en taken van bestuur en commissies, naar de invulling 
van de bardiensten en naar mogelijkheden om dit te stimuleren (bijv. 
door compensatie).

• Onderbouwing: er is veel enthousiasme voor leuke club-activiteiten, 
inrichting van het park en andere ontwikkelingen. Het is echter steeds 
moeilijker om vrijwilligers te vinden die hieraan een bijdrage willen 
leveren (weinig tot geen respons op activiteitencommissie en 
parkcommissie en soms lastig om bardiensten te vullen). De vraag is hoe 
we dit gezamenlijk willen aanpakken en oplossen.

• Reactie vanuit ALV?

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor voorstel m.b.t. 
behoud en werving vrijwilligers



11. Voorstel m.b.t. toekomstige 
statutenwijziging

• Voorstel: aanpassing statutenwijziging, vanuit WBTR en vanuit 
actualisatie -> werkgroep om dit goed voor te bereiden en op een 
later tijdstip aan ALV voor te leggen

• Onderbouwing: verplichting om statuten aan te scherpen vanuit de 
wet WBTR. Daarnaast zijn de huidige statuten (maar ook het wet WBTR. Daarnaast zijn de huidige statuten (maar ook het 
huishoudelijke reglement) al behoorlijk oud.

• Reactie vanuit ALV?

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor voorstel 
toekomtige statutenwijziging



12. Voorstel m.b.t. prioritering 
toekomstige investeringen

• Voorstel: geaccordeerde prioritering vanuit ALV, inclusief goedkeuring op 
en hulp bij uitwerking van concrete plannen, danwel benoeming van 
commissie voor opstellen voorstel voor prioritering toekomstige 
investeringen

• Onderbouwing: vanuit missie en visie meerdere ambities voor • Onderbouwing: vanuit missie en visie meerdere ambities voor 
toekomstige investeringen (banen, sanitair, verduurzaming, …). Om te 
bepalen of en in welke volgorde we hiervoor geld beschikbaar willen 
stellen, is het van groot belang om vanuit de leden te prioriteren over 
de verschillende onderdelen. Daarnaast is er ook een belangrijke 
hulpvraag vanuit het bestuur aan de leden om deze investeringen verder 
uit te werken.

• Reactie vanuit ALV?

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor voorstel prioritering 
toekomstige investeringen



13. Rondvraag



14. Sluiting en borrel

• Hartelijk dank voor jullie deelname!

• Eerste rondje van het bestuur!


