
TFH,  Algemene Leden Vergadering 2020 
 

Gehouden in de kantine op Maandag 27 Januari 2020, aanvang 
19.40 uur. 

 

Aanwezig bij opening zijn: 

12  leden + 4 bestuursleden zijn bij aanvang aanwezig en lid Jan Boot 
komt later. Allen hebben de presentielijst getekend, 

 

Agenda: 

1 Notulen van de jaarvergadering 2019  
2 Financiële verslagen (Verlies& Winstrekening 2019, kascontrole, 

Balans en Begroting) 
3 Jaarverslag 2020 door de commissies + kascommissie 
4 Contributie 2020 
5 Bestuur, samenstelling  
6 Eventueel verkiezing nieuw bestuurslid  
7 Benoeming kascommissie 2020 
8 Evaluatie samenwerking en bezetting door de commissies 
9 Evaluatie situatie park, overleg met de Gemeente 
10 Hoe verder met minder leden? 
11 Rondvraag 

Jurgen van Hoof (JvH) heet als voorzitter iedereen welkom op deze 
vergadering.  

De notulen van deze vergadering worden opgemaakt door Jan 
Hollemans (JH) 

 

1. Notulen van de ALV 2017 



JvH vraagt of er nog op- en of aanmerkingen zijn over het verslag van de 
vorige vergadering. Een hardcopy ligt er voor degenen daar nog in willen 
kijken.  

Er is een schrijffout opgemerkt (naam JvH staat niet goed gespeld). Ad 
Huybrechts vraagt of er naar aanleiding van de uit te voeren acties uit de 
ALV 2019 al een besluit is over al dan niet verplichten om alleen via PIN 
te betalen in de kantine. JvH stelt daarop voor om dit punt ook buiten de 
agenda om direct in deze vergadering te bespreken. Ilse van der Woerdt 
(IvdW) rekent voor dat er in 2019 totaal 1261 betalingstransacties zijn 
gedaan. In de 2e helft van 2019 is er slechts bijna € 1000 via de kas 
betaald en dat was vnl. tijdens het Open Toernooi en de 
competitieavonden. De kosten voor PIN zijn ca. € 400. Er zijn echter ook 
praktische voor- en nadelen. Niet iedereen zal tijdens 
competitiewedstrijden of toernooien een PIN pas op zak hebben. Ook is 
het duur om ook elke kleine betaling te pinnen omdat we daarvoor ook 
kosten maken. Na stemming is besloten dat we voortaan PIN betaling 
willen met uitzondering van competitie en toernooien. Wim Vermunt zal 
uitzoeken wat de aanschaf van een PIN apparaat kost zodat we niet 
langer de kosten voor betalingen hebben, ruwe schatting is € 500. 

   

2.- Financiële verslagen 2018 en Decharge 

Verlies en Winst rekening,  

De V&W rekening 2019 wordt gepresenteerd. Voor alle aanwezigen ligt 
en een hardcopy van de agenda en daarop ook de uitwerking van de 
V&W rekening. De totale kosten in 2019 waren ca. € 32K. Piet Roks 
geeft nog tip dat hij tijdens de kascontrole heeft gezien dat er een rare 
verhouding hoog/laagtarief is berekend door het nutsbedrijf. Normaal 
gesproken zouden de meeste energiekosten voor ons in he laagtarief 
moeten zitten, dit blijkt echter andersom. JvH bedankt voor deze tip en 
het bestuur zal dat oppakken.  RC legt uit hoe het zit met de meters 
electra en water. Alleen controle en aflezen van de hoofdmeters geeft 
juiste gegevens over totale afname. De meters die daarachter zitten 
geven voor ons en de Jeu de Boules club geen/ niet genoeg juiste info 
over afname per partij. Er is een afspraak gemaakt met nutsbedrijf om 
samen met Jeu de Boules te kijken en voor beide partijen aparte 



(hoofd)meters te installeren. Dan kunnen alle meters die daarachter 
zitten weg. De kosten hiervoor zullen aan de Gemeente worden 
gepresenteerd met de bedoeling om die ook te laten betalen. Het 
gasverbruik is wel 1:1 afname rechtstreeks dus daar hebben we geen 
verdeelsleutel voor de afname met andere partij. Gerrit de Wit oppert of 
het kan worden bekeken om LED verlichting op de banen aan te 
schaffen. JvH ligt toe dat dit een onderwerp van gesprek is met de 
Gemeente. Er zijn nl. gesprekken gaande met de Gemeente om het park 
te verbeteren en het clubgebouw te vernieuwen. LED verlichting is 
daarbij één van de punten. Uit de presentatie van V&W blijkt dat we een 
klein verlies van ca. € 400 hebben over het boekjaar 2019. Gezien de 
situatie met terugloop van het ledental en de blijvende kosten lijkt dit toch 
een goed resultaat. Later in de vergadering wordt besproken hoe hier 
verder mee om te gaan.  

 

Balans 

Ook de balans wordt toegelicht door JvH. Wij blijven een financieel 
gezonde vereniging met voldoende tegoeden. Die blijven ongeveer 
hetzelfde. Piet Roks merkt op dat de reservering borg van € 3450 kan 
worden aangepast naar een bedrag van ca. 100 leden x € 25 = € 2500. 
JvH bedankt voor deze tip en zal worden opgepakt. 

Begroting 2020  

In de begroting voor 2020 zijn we er als Bestuur er van uitgegaan dat dit 
gelijk zou moeten kunnen blijven aan 2019. De kosten voor energie en 
water € 4500 lijken te laag maar we verwachten dat dit gezien de kosten 
vorig jaar mee uit moeten kunnen komen. Verder verwachten wij weer 
wel een toename van het aantal leden. 

Decharge 

Piet Roks heeft dit alleen gedaan omdat Erik v.d. Perk nog op vakantie 
was. Namens het bestuur waren Ilse vd Woerdt en Jan Hollemans 
aanwezig, hij heeft de boeken nagekeken en gecontroleerd, in orde dus 
decharge  

 



3- Jaarverslag door diverse commissies 

Dick Hogeweg heeft net als ander jaren een heel correct en duidelijk 
verslag van de gemaakte kosten, uitgevoerde werken en plannen voor 
dit jaar 2020. De zorg hier is ook duidelijk dat het werk door steeds 
minder mensen moet worden gedaan. Uitbreiding van deze groep is dan 
ook hard nodig. Wel op te merken dat alles er prima uitziet en 
onderhouden wordt. Hij noemt nog enkele dingen die in 2020 nog 
gedaan worden zoals het vervangen van de brandblusser en controle 
van de verlichting. Erik vd Perk geeft uitleg over hoe het is gegaan 
tijdens het Open Toernooi 2019, is zeker goed gegaan en daarvoor ook 
de complimenten vanuit het Bestuur. De OT Commissie is volgend jaar 
zonder Claudia van Geffen maar Jurgen van Hoof heeft aangegeven dat 
hij zal meedoen. Daarmee is de samenstelling voor 2020 geregeld. 

Ad Huybrechts vraagt nog na of het OT in 2020 weer in dezelfde week is 
wat wordt bevestigd. Hij zal dan mede het toernooi voor senioren in deze 
week gaan regelen. 

Piet Roks namens de Kascontrole; Hij heeft tijdens de laatste 
controle geen gekke dingen gezien. Wel de tip meegegeven over 
de (niet correcte?) factuur met hoog en laagtarief electraverbruik 
en het aanpassen naar het actuele bedrag van de voorziening 
borggeld op de Balans. De verhouding gemaakte kosten > 
inkomsten van de bar blijft een vertrouwenskwestie. JvH geeft 
daarbij aan dat we proberen de verhouding daarin van 1:2,2 
hebben. Echter door omstandigheden zoals het wegdoen van 
oude voorraad, schoonmaakkosten die uit deze pot worden 
gehaald en ander kosten halen we dat niet. We zitten nu op ca. 
2,06 en dat is prima. Wat betreft de vraag of alle consumpties 
ook echt gepind worden. Dat blijft net als bij contante betaling 
een vertrouwenskwestie. 

Martin Kuijpers geeft uitleg over de barcommissie in 2019/2020; 
Hij vraagt nadrukkelijk meer steun vanuit de vereniging om goed 
te kunnen blijven draaien. Het zou zeker prettig zijn als er 
iemand bij komt om hem te helpen, zelf is hij nu ook lid geworden 
in Oudenbosch dus is hij mogelijk minder aanwezig bij onze 
vereniging. Opmerkingen: niemand heeft de bardienst in 2019 



afgekocht, de teams moeten op de competitiedagen zelf de 
bardienst regelen, WV en hijzelf zullen proberen een actievere 
site in te vullen om de bardiensten in te vullen. 

Tenslotte de samenstelling van het huidige bestuur. Al enkele 
jaren is het 4-koppige bestuur in dezelfde samenstelling en blijkt 
er geen animo onder de leden voor een bestuursfunctie. Voor 
2020 zal het huidige bestuur aanblijven. 

 

4 – Contributie en Barprijzen 2020. 

Zoals uit het financieel verslag blijkt lopen de inkomsten uit 
contributie en baromzet terug. Dit is voornamelijk door de 
terugloop van het aantal leden. Wij als Bestuur willen daarom 
ook voorstellen om de Contributie te verhogen met 5%. Omdat 
ook de inkoopprijzen variëren willen we ook de Barprijzen met 
5% verhogen. Ad Huybrechts is het daar niet mee eens, vrees 
voor drempel bij nieuwe leden.   In de vergadering wordt 
geëvalueerd wat de kosten bij de verenigingen in de omtrek zijn 
en wij vinden kleine verhoging uiteindelijk wel terecht. Voorstel 
voor contributie aan te passen naar 1e lid € 105,  het 2e lid € 105, 
en jeugdleden blijft  € 60. Ook blijven we dan de maximale 
gezinscontributie aanhouden van  105+105+60  is totaal € 270.  
Tevens worden de barprijzen genoemd die al lange  tijd 
ongewijzigde zijn. Het voorstel uit de vergadering om niet 5% 
maar 10% te verhogen wordt niet goedgekeurd en er wordt 
gestemd voor contributie en barprijsverhoging van 5%. Voorstel 
is aanvaard.   

Ook komt uit de vergadering de vraag wat te doen met 
‘competitieleden’. Dit zijn leden die alleen bij onze vereniging 
meespelen in competitieverband. Daarvoor wordt nu € 30 
gevraagd. Dit vinden wij te weinig en te vrijblijvend omdat met 
deze regeling ook het risico van wildgroei bij de eigen leden 
bestaat. Deze regeling wordt in deze vergadering aangepast naar 
‘Competitie ofwel B-leden die alleen in competitieverband 
meespelen moeten ook lid zijn bij een andere tennisvereniging 
en betalen 50% van de contributie = € 52,50 per jaar’ . Deze 



besluiten zullen via de website van de vereniging worden 
bekendgemaakt. 

 

5-  Samenstelling bestuur 

Tenslotte de samenstelling van het huidige bestuur. Al enkele 
jaren is het 4-koppige bestuur in dezelfde samenstelling en blijkt 
er geen animo onder de leden voor een bestuursfunctie. Voor 
2020 zal het huidige bestuur aanblijven. 

 

6-   Nieuw Bestuurslid 

Zie de opmerkingen in punt 5 van de Agenda, omdat er vanuit de 
vereniging geen animo is om toe te treden tot het Bestuur blijft 
het huidige Bestuur in functie. 

 

7 – Kascommissie benoemen 

De kascommissie voor 2020; Piet Roks blijft aan en Ger van 
Alphen heeft zich hiervoor aangemeld. 

 
 
8 –  Evaluatie samenwerking en bezetting door de commissies 

 

In plaats van de samenwerking wordt meer gesproken over de 
mogelijkheden om nieuwe activiteiten op te starten.                                   

Wel vraagt JvH aan de aanwezigen wie er interesse heeft om in 1 van de 
commissies waar vacatures zijn (bar, keuken, activiteiten) te gaan 
meewerken. Hiervoor is in deze vergadering geen aanmelding. Daarbij 
wordt terecht opgemerkt dat de aanwezigen allemaal al meewerken 
(buiten het lidmaatschap) bij activiteiten die van belang zijn in de 
vereniging.  



JH vraagt zich af of het mogelijk is om meer ouderen naar het 
tennispark te krijgen, volgens Piet Roks moeten we zelf ook meer 
rondvragen bij bekenden. Wim Vermunt geeft als voorbeeld het 
organiseren van een toernooitje waarbij ook niet leden mee 
mogen doen. Misschien krijgen we die mensen op die manier 
enthousiast. Michael Hiller, Ger van Alphen en JH zullen 
proberen om aan het einde van het voetbalseizoen leden van vv 
de Fendert mee te doen aan zo’n toernooi.   

Bovendien zullen we via mailing nogmaals proberen meer leden actief te 
krijgen in commissies die onderbezet zijn om het goed te kunnen doen. 

9-  Evaluatie situatie park, overleg met de Gemeente 

Er is al veel over gesproken maar JvH heeft juist nu de behoefte 
om de situatie aan de aanwezigen goed en duidelijk uit te 
leggen. In de gesprekken die hij samen met Gerrit de Wit en Wim 
Schrauwen heeft gevoerd met de wethouder zijn veel dingen 
zoals die nu tekortschieten besproken; de parkeerplaats, het 
groen, het hekwerk, verlichting op het looppad naar het park, de 
verlichting van de banen, de bestrating en het clubgebouw. 
Inmiddels in de parkeerplaats al aangepakt en JvH geeft aan dat 
er goede afspraken zijn gemaakt waardoor de hoop is gevestigd 
dat de verlichting op het looppad en verlichting van de banen op 
kosten van de Gemeente kunnen worden aangelegd/vervangen. 
Ook voor het vervangen van het hekwerk, verbeteren van de 
bestrating en het groen kunnen mogelijk door en voor rekening 
van de Gemeente kunnen worden aangepakt. Het clubgebouw 
zelf is ook met de Gemeente besproken. Er is een plan 
voorgesteld om een nieuw clubgebouw te bouwen op de plaats 
waar nu de opslag zit. Dit voorstel is door de wethouder positief 
ontvangen en hij zal dit meenemen ter goedkeuring in een 
komende B&W vergadering. Als bestuur hebben we besloten dit 
inderdaad allemaal op deze manier geregeld te krijgen maar we 
gaan niet ‘pushen’ naar de Gemeente. 

 

10 – Hoe verder met minder leden?  



Bij d eerdere onderwerpen tijdens deze vergadering is dit probleem al 
besproken, met minder leden moet bijna evenveel vrijwilligerswerk 
worden gedaan, de kosten moeten door minder leden worden gedragen 
en bovendien lopen we het risico dat bij verhuizing of vervanging van de 
banen er minder banen worden toegezegd door de Gemeente.  

 

11 – Rondvraag  

 

Michael Hiller vraag zich af of het niet verstandig is om meer 
samenwerking met de voetbalclub de Fendert te zoeken. JvH 
geeft hierop als antwoord dat we voorlopig nog de eigen 
idenditeit willen bewaren en vertelt wat er enkele jaren geleden 
speelde toen wij door de Gemeente werden gemaand om mee te 
werken aan een verhuizing naar het sportcomplex. Bovendien 
heeft het niet zo veel zin zolang we niet bij de voetbalvelden 
worden gelocaliseerd om meer samen te werken laat staan 
samen te gaan.          
                                            Ger van Alphen 
vraag of het mogelijk is de bestaande TV met een klein beeld en 
moeilijke bediening te vervangen door een grootbeeld. De 
aanwezigen zijn het voor een groot deel wel eens met de 
opmerking over het kleine beeld waardoor het bv moeilijk is om 
sportwedstrijden goed te kunnen volgen. Het is onder 
voorbehoud akkoord om er een aan te schaffen, er wordt door JH 
eerst een prijs opgevraagd en mits de prijs niet te hoog uitpakt is 
het akkoord om er een aan te schaffen. 

Martin Kuipers vraagt zich af wat te doen met de ouden boxen 
van de geluidsinstallatie. Volgens Wim Vermunt zullen deze geen 
of weinig waarde meer hebben voor de verkoop en het beste 
kunnen worden afgevoerd. Martin stelt voor om via Kees Kievit 
nog te proberen een koper te vinden. Dit is akkoord. 

Michael Hiller vraagt nog of er onderhoud kan worden gedaan 
aan de verwarmingsinstallatie omdat sommige radiatoren koud 
blijven ondanks dat de kachel brand. Dit zal worden opgepakt.  



  

Er is deze vergadering blijkbaar al veel besproken, er zijn voor 
nu geen vragen meer en voorzitter Jurgen van Hoof sluit deze 
vergadering af. 

 

   

 

 

 

 

 

            

 

Einde vergadering 22.10 uur. Het bestuur dankt de aanwezigen voor 
inbreng en steun deze avond. 

Bijlage de aanwezigheidslijst: 


	TFH,  Algemene Leden Vergadering 2020

