
Notulen Algemene Leden Vergadering 30-03-2022:  
 
Aanwezig uit bestuur: 
Annefleur Pauw 
Joris Beckers 
John de Man 
Marnix Pieterse 
Pim Kubbinga 
 
Afwezig uit bestuur: 
Joyce Mennen 
 
Aanwezige leden (39 = incl. bestuur): 
Hennie Deeben, Ingrid van Rooij, Hein Groeneveld, Dini Groeneveld, Harrie van Rooij, Jack 
v/d Broek, Adi Klep, Ellie van Rijsewijk, Ans Timmermans, Marian de Neve, Ad van Rijsewijk, 
Paul Vermeer, Willem van Tuijl, Charles van Sambeek, Frans Ooms, Joop Salemans, Maikel 
van de Pol, Margriet van Nunen, Leonie Engels, Rick v/d Laan, Michiel Klep, Kevin Engels, 
Guido Klomp, Koen van Nunen, Richard Buurmeijer, Kees Slagter, Mark de Clerq, Mathieu 
Rutten, Rolf Groeneveld, Rik van Helmond, Bram de Rooij, Dirk van Gameren, Miels van 
Schaik, Paul Haerden. 
 
Aangemelde, maar niet aanwezige leden: 
Geen 
 
Afmeldingen leden: 
Rene Klep, Edith Rompa en Rob Pauw 
 
Opening ALV; 
Joris vraagt om aandacht, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Super fijn dat wij 
dit weer fysiek met jullie kunnen doen. Ten opzichte van verleden jaar heeft dit zeker een 
meerwaarde. Er wordt nog even gevraagd of iedereen zich heeft ingetekend bij 
binnenkomst. Joyce kan er helaas niet bij zijn en over Rob wordt straks nog iets meer 
verteld. 
Er wordt aangegeven dat wij om 21.55 echt klaar willen zijn. Er zal geen pauze zijn. 
De spelregels worden gepubliceerd. Annefleur zal als moderator eventuele vragen in de 
gaten houden en daarnaast zal zij ook de tijd bewaken.  
Het stemmen zal dmv een hand gedaan worden.   
 
Goedkeuring notulen ALV 15 maart 2021*; 
Notulen worden bij deze goedgekeurd.  
 
 
 
 
 
 
 



Bestuurssamenstelling: afscheid en opvolging; 
Rob Thissen heeft begin maart 2022 afscheid genomen van het bestuur. Hij kan zijn taken 
niet meer goed invullen vanwege dat hij gemiddeld 6 maanden per jaar in Italië zit. Het 
bestuur heeft hem met enkele presentjes hartelijk bedankt voor zijn inzet de afgelopen 
jaren. 
Momenteel zijn er maar 6 bestuursleden. Volgens de statuten is een oneven aantal nodig. 
Ook door de lage bezetting in het bestuur blijven er momenteel zaken liggen.  
Geen reactie op de vraag voor een bestuursfunctie als voorzitter parkbeheer. Optie om deze 
functie in te kleden zonder in het bestuur te komen. Andere optie is een algemeen 
bestuurslid met geen vaste taak als parkbeheerder maar een meer algemene taak. 
Willem vraagt over samenstelling bestuur. Waarom parkbeheerder wel in het bestuur maar 
een voorzitter barcommissie niet. Wij zijn hier als bestuur ook naar opzoek gegaan omdat wij 
dit ook niet wisten. Joris geeft aan dat wij willen gaan kijken naar hoe een bestuur eruit 
moet komen te zien. 
 
Terugblik 2021: ‘rondje langs de velden’; 
Het is gebruikelijk om terug te kijken op het afgelopen jaar. 
Informatie zal per sheet aan bod komen in de PowerPoint.  
Naast een 4e tappunt voor 0.0% bier zijn ook 2 nieuwe parasols geleverd. 
Nog steeds veel animo voor de trainingen. Maandag en woensdag 4 banen, de rest 2. Wordt 
gegeven door 5 verschillende trainers. 
36 teams najaarscompetitie 
11 teams wintercompetitie 
Zomerchallenge 63 --> 35 doorgegaan 
Winterchallenge 37 --> 16 doorgegaan 
Nieuwe regel is na deelname dat je de 3 jaar daarop geen tijdelijk lidmaatschap meer af mag 
sluiten. 
Paul heeft een vraag over deelnemers van de trainingen of zij inmiddels ook allemaal lid zijn 
van De Helze. Dit is inmiddels het geval. 
Jeugd voorjaar 8 teams. Helze team Groen 1 kampioen 
Najaar 9 teams. Helze t/m 14 Geel kampioen 
Winter 2 teams aan deelgenomen.  
Zomerfeest 25 jeugdleden deelgenomen.  
Digicom staat veel in contact met KNLTB-club.  
Nieuwe ledendag georganiseerd in oktober/november ca. 25 nieuwe leden welke ook 
enthousiast deel zijn gaan nemen binnen de vereniging. Wij hadden er misschien enkele 
vandaag aanwezig verwacht maar laten wij hopen dat zij in 2023 wel bij de ALV aanwezig 
zijn. 
Veel contact geweest over de mogelijkheden baan 7 en 8. Overzichten van het aantal 
baanreserveringen gemaakt om aan te tonen hoeveel banen er worden gereserveerd. Ook 
de groei van het ledenaantal doorgegeven. Wij hadden de hoop dat de gemeente zou 
zeggen dat er weer een 11e en 12e baan aangelegd konden worden.  
De Mast krijgt nog steeds voorrang op de aanleg van padelbanen.  
Gemeente is vandaag de dag met slecht nieuws gekomen dat het ledenaantal niet 
toereikend is voor 2 extra banen.  



Alle banen worden in mei gekeurd. Baan 5 en 6 staan te verwachten nog een jaar 
bespeelbaar te zijn. Er is wel toegezegd dat er alles aan gedaan zal worden dat baan 7 en 8 
gerenoveerd worden wanneer er 2 andere banen afgekeurd worden. 
Vraag van Joop wat er eventueel nog met padel gedaan wordt. Joris geeft aan dat stel dat 
baan 5 en 6 afgekeurd worden er altijd naar de mogelijkheid gekeken kan worden voor 
padelbanen op die banen. Baan 7 en 8 heeft in dit geval dan wel prioriteit, want wij willen 
ervoor zorgen dat er minimaal 10 banen bespeelbaar blijven. 
Ketel van het clubhuis is afgelopen winter gesneuveld. Vanwege de hoogte van het bedrag is 
gekozen voor een tijdelijke oplossing. Reeds gesprek met sportstroom gehad voor 
verduurzaming van het clubhuis. De eerste gesprekken hierover lopen en worden nog 
uitgewerkt.  
Overstap van GOM naar Bakermans. Met name de kosten waren interessanter. Ellie vraagt 
naar mogelijkheden voor extra schoonmaak tijdens bijvoorbeeld de Open Helze. Dit kan 
geregeld worden. 
Leonie geeft aan dat er binnen de evenementencommissie besproken is om in kleine 
groepjes schoon te maken. Verschillende leden geven aan hier niets vanaf te weten.  
Kees en Willem hebben het lichtplan deze maand aan het bestuur overgedragen. Zij blijven 
wel altijd bereikbaar voor eventuele calamiteiten. 
CK zijn in 2021 niet doorgegaan. Bij de ALV in 2023 zullen wij terugblikken op de CK van dit 
jaar. 
 
Club heeft een nieuwe AED aangeschaft. Als je in de box wil hangt de code aan de 
binnenzijde van het voorraadhok. 
 
Charles heeft als opmerking dat hij al enkele keren gevraagd heeft voor een logo van 
Sported. Pim zal Ted hier nog over bellen om deze toe te sturen.  
 
Joris vraagt of hij nog een punt vergeten is. Niemand heeft hierop een toevoeging. 
 
Financiën 2021: overzicht, oordeel kascommissie en decharge; 
Marnix presenteert de sheets van de PowerPoint aan de aanwezige leden. Cijfers zijn terug 
te zien in de PowerPoint. 
Er staat een typefout bij ''clubactiviteiten''. 650 moet 560 zijn. Deze zal aangepast worden in 
de sheets alvorens deze op de site komen te staan.  
Er wordt decharge verleend over de financiën 2021. 
 
Begroting 2022; 
Er staat een gedeelte van de huur op dit jaar omdat de facturen pas in januari 
binnenkwamen. 
Ook het uitje van de leden die was uitgesteld is dit jaar pas betaald.  
Paul. Eigen gebruik van de bar zal nog opgevraagd moeten worden. Inzichtelijk te krijgen wat 
er in de voorgaande jaren niet aan barvergoeding is uitbetaald, vanwege dat er minder 
bardiensten zijn gedraaid.  
 
 
 
 



Peter Giesen heeft 2 jaar de kascommissie gedaan. Ans Timmermans zal zijn plaats 
overnemen en in 2023 samen met Paul Haerden de kascommissie vertegenwoordigen. 
 
Willem vraagt waarom het stukje sponsoring zo laag is. Deze nemen we mee in de missie & 
visie en bij het voorstel werving vrijwilligers. 
Begroting wordt goedgekeurd door de ALV. 
 
Missie en visie T.C. de Helze; 
Dit is een punt waarvan wij vinden dat dit eens in de zoveel jaar aan orde moet komen om 
deze in te delen dan wel te herzien. Hiervoor heeft het bestuur meerdere vergaderingen 
gehad om hier goed over te brainstormen. 
Joris geeft de punten van onze vereniging aan. Deze zijn terug te vinden in de PowerPoint. 
Paul vraagt of er nog een baanbeleid is. Dit was in zijn bestuursperiode het geval. Goed punt. 
Bestuur geeft aan dat er elke vergadering over gesproken wordt en dit telkens wordt 
overwogen om dit zo goed mogelijk in te delen. Het blijft continu een struikelpunt want je 
kan het nooit voor iedereen goed doen. 
Joop vraagt om het stukje sponsoring toe te lichten. Joris geeft aan dat wij hiervoor geen 
harde cash hoeven te ontvangen maar meer opzoek zijn naar regionale bedrijven die samen 
met ons willen kijken naar mogelijkheden. Eventueel ook vanuit leden binnen de vereniging 
die met hun bedrijven een meerwaarde voor de vereniging kunnen zijn.  
 
Voorstel m.b.t. gelijkblijvende contributie en consumptieprijzen; 
Het bestuur heeft met meerdere overwegingen hiernaar gekeken en is tot dit besluit 
gekomen. 
Voorstel is aangenomen door ALV. 
 
Voorstel m.b.t. eenmalige verlaging bardienstbijdrage in 2022; 
Deze verlaging is weer met terugwerkende kracht over 2021.  
Voorstel is aangenomen door ALV. 
 
Voorstel m.b.t. behoud en werving vrijwilligers; 
Onderbouwing door veel enthousiaste geluiden voor leuke activiteiten en aankleding park 
etc. Maar er wordt geen enkele reactie gegeven op vragen voor nieuwe functies. 
Joris vraagt de leden om aan te willen geven wat zij zien hoe wij dit het beste aan zouden 
kunnen pakken.  
Voorstel op korte termijn vanuit de barcommissie. Verhoging naar 7eu per uur.  
Meerderheid van de stemming is voor de verhoging. Voorstel is geaccepteerd door de ALV. 
Opmerking Paul. 9 of 10 jaar geleden had het bestuur vrijstelling van contributie. Dit is toen 
afgeschaft vanwege een tekort in de begroting. Nu wij weer in positieve cijfers staan kan hier 
weer aan gedacht worden. Het blijft een groot probleem om vrijwilligers te vinden en in 
kaart te brengen wie wat doet.  
Rik v Helmond kaart een punt aan om een taak behapbaar te maken. In plaats van een 
volledige functie, om kleine taken toe te kennen. Jack haakt in op het punt om een grotere 
groep te verzamelen om deze voor kleinere periodes in te zetten. Dit maakt de taak meer 
dragelijk. Goede toevoeging van beide heren. 



Adi oppert om bij de inschrijving voor de bardiensten een stappenplan op te stellen welke in 
de mail komt te staan voor het draaien van bardiensten. Paul haakt hierop in om meer de 
persoonlijke benadering op te pakken.  
Michiel geeft aan om de groep welke al langer lid is eerder te benaderen dan de nieuwste 
leden omdat deze vaak eerst liever een jaar aankijken. 
Paul Haerden vraagt of het mogelijk is om bardiensten al verder dan 2 maanden vooruit 
open te zetten. Er is een mogelijkheid om vooraf een mail aan de barcommissie te sturen.  
Jack biedt zich aan om mee te denken tot een plan.  
 
Voorstel m.b.t. toekomstige statutenwijziging; 
Er wordt vanuit de ALV goedkeuring gegeven dat het bestuur dit uitwerkt. 
Extra opmerking van Joop om Karel Schretlen in te schakelen voor tips hierover. 
 
Voorstel m.b.t. prioritering toekomstige investeringen; 
Er wordt gevraagd naar de kennis van leden om de verschillende investeringen mee te 
leiden.  
Voorstel om een enquete op te stellen om in kaart te kunnen brengen wie er affiniteit heeft 
met welk onderdeel. Voorstel van Willem en Paul.  
Rolf Groeneveld en Rik van Helmond bieden zich aan mee te brainstormen over een 
meerjarenplan. 
 
Rondvraag; 
Charles geeft aan dat zo'n 80% in Geldrop eerder de Mast kent.  
Charles geeft aan dat de KNLTB stopt met de uitreiking van fysieke passen. Goed om dit in de 
gaten te houden. Dit doet het bestuur voortdurend.  
Willem vraagt hoe het nu zit met de snacks. Het bestuur is erover eens dat dit goed en 
duidelijk moet gaan worden. Wij nemen dit mee in de eerstvolgende bestuursvergadering. 
Met een kleine korte stemming zien wij dat 99% van de ALV voor het verkopen van 
meerdere snacks is. Charles oppert om bij de verzekering te checken of er een frietpan 
neergezet mag worden in het clubhuis. 
 
Sluiting. 
Wij bedanken een ieder voor zijn/haar aanwezigheid.  
 


