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Notulen van  
Algemene 
Ledenvergadering 

 

Datum:    Dinsdag 22 januari 2019 

Aanwezig:    Niels Gerritsen, Gerard Boudewijns, Jac Maas, Maria Pepers, Hein Pepers, 
Martien Lemmens, Hendrik Smits, Mart Geerets, Jos van de Hoven, Mark 
Geerets, Jan van Nunen, Hein van Hout, Rian Huijbers, Piet Huijbers, 
Jolanda Kremers, Sjef Kuijten, Paul van Borrenbergen, Karin van 
Borrenbergen, Lambert van Dijk, Charles Hermans, Toos van Hooff, Gerrie 
Tauran, Mario van de Vondevoort, Anke van Hout, Tecla van Geffen, Gerard 
van Rossum, Ardie van de Vondevoort, Hendrik Metz, Berthy Boudewijns 

Afwezig: 
 
 
Notulist:     

Met kennisgeving: Wim Bleyenberg, Jan Pennings, Pierre Boudewijns, 
Yvonne Metz, Monique Botden, Maria Tauran, Esther Kroone 
 
Berthy Boudewijns 
 

 
1. Opening en mededelingen 

Hendrik opent de vergadering met een nieuwjaarsgroet namens het bestuur. 
We herdenken Herman Tappel en Lenie Geerets, beide overleden afgelopen jaar 
 
Vervolgens wordt d.m.v. een PowerPointpresentatie de agenda doorgenomen.  
Voor de pauze zullen voorstellen besproken worden, indien nodig kunnen daar na de pauze 
besluiten over genomen worden. 
Tevens worden alle commissies bedankt voor hun inzet in het voorgaande jaar. 
 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 januari 2018 
De notulen worden goedgekeurd en de notulist wordt bedankt. 
 

3. Ingekomen post 
Geen ingekomen post bestemd voor ledenvergadering.  
 

4. Samenstelling bestuur 2018 
Volgens het rooster van aftreden zijn aftredend: 
Voorzitter: Hendrik Metz  -> herkiesbaar. Hendrik geeft aan te willen stoppen als 
voorzitter, hij vindt het van belang dat er vernieuwing komt. Hendrik is al 15 jaar 
voorzitter en blikt terug op 76 voorwoordjes die hij in de Klippel geschreven heeft!!! 
Dit jaar gaat hij op zoek naar een vervanger. 
Voorzitter redactie: Tecla van Geffen -> herkiesbaar 
Voorzitter Kantine: Gerrie Tauran -> herkiesbaar 
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Samenstelling bestuur 2017: 
Voorzitter:   Hendrik Metz 
Secretaris:   Berthy Boudewijns 
Penningmeester: Niels Gerritsen met ondersteuning van Mark Geererts 

(facturering) en Jos van de Hoven (sponsering) 
Kantine commissie:  Gerrie Tauran 
Onderhoudscommissie: Wim Bleyenberg 
Redactiecommissie:  Tecla van Geffen 
Jeugdcommissie:   Hein van Hout 
 
Sponsorcommissie:  vz Piet Hakkens -> in bestuur vertegenwoordigd door Hendrik 
Sociale commissie: vz Dina Bleijenberg/Karin v Borrenbergen -> in bestuur   

vertegenwoordigd door Hendrik 
Contacten TC Extended:  in bestuur vertegenwoordigd door Berthy 
 
 

5. Jaarrekening 2018 en begroting 2019 
Alvorens Niels de cijfers toelicht legt Hendrik de situatie uit rondom penningmeesterschap. 
Niels had vorig jaar te kennen gegeven te willen stoppen met penningmeesterschap, dit 
vanwege het te vele werk in combinatie met zijn baan. Dit werd door iedereen jammer 
gevonden. Daarom met elkaar op zoek gegaan naar een modus die wel haalbaar was. Deze 
gevonden in het splitsen van de taken die behorende bij de functie; Niels is kartrekker en 
heeft de bestuursfunctie. Jos van de Hoven heeft plaatsgenomen in de sponsorcommissie 
en neemt de facturering sponsoren over. Mark Geerets neemt de facturering van de 
contributie over (ideale situatie, in combinatie met ledenadministratie van Lisette) 
Hein Pepers zou iets kunnen betekenen voor de kantinecommissie, hij heeft dit uitgezocht. 
Dit bleek echter niet nodig, Charles heeft alles prima onder controle. 
 
Jaarrekening 2018 
Voor 2018 werd een sluitende begroting opgesteld, echter hebben een negatief resultaat 
geboekt van € 15 524,- 
Dit komt enerzijds door hogere uitgaven, te denken aan: 

 Investering zonnepanelen (niet begroot)  -/-€ 16134,- 
 Afdracht KNLTB     -/-€     633,- 
 Elektriciteit      -/-€     543,- 

Aan de uitgavekant hebben we hierdoor uiteindelijk € 17 332,- meer uitgegeven dan 
begroot. 
 
Ook aan de inkomstenkant is de werkelijkheid anders dan begroot, te weten: 

 Minder inkomsten contributie   -/-€     526,- 
 Opbrengst paviljoen     +/+€    1105,- 
 Diversen      +/+€    1176,- 

In 2018 hebben we € 2088,- minder ontvangen dan begroot. 
 
Dit jaar een negatief saldo van € 15000,- 
 
Begroting 2019 
Voor 2019 is een begroting opgesteld waarbij een klein verlies wordt gerealiseerd 
(Geprognosticeerd). Dit komt doordat we nog voorzichtig zijn v.w.b. de opbrengsten van 
de zonnepanelen en uit zijn gegaan van minder leden en we hebben een bedrag 
gereserveerd voor het jubileum. Al met al verwachten we een verlies van ca € 1300,- 
 
Ontvangsten 
De contributie-ontvangsten zullen weer minder zijn en ook de kantine-inkomsten weer 
onder druk staan.  
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De sponsorcommissie heeft de laatste jaren een zeer positieve bijdrage geleverd aan de 
inkomsten van onze vereniging. Echter moeten hier nog de nodige inspanningen worden 
geleverd zodat onze huidige sponsoren ook het komend jaar onze club blijven steunen. 
 
Uitgaven 
Het extern baanonderhoud is in 2018 achterwege gebleven omdat onze onderhoudsploeg 
de banen zo goed heeft onderhouden. Voor 2019 hebben we geen extern baanonderhoud 
begroot. 
De overige uitgaven liggen in lijn met de werkelijke uitgaven in 2018. 
 
De balans per ultimo 2018 
De reserves voor nieuwbouw, paviljoen (oud) en banen werden verhoogd met de jaarlijkse 
afschrijvingen van samen € 10 050,-. De enige openstaande lening is bij Bavaria/Swinckels 
voor onze inventaris waarvoor we jaarlijks een vast bedrag afdragen. 
Ons banksaldo is ca € 6500,- afgenomen, de investering aan de zonnepanelen ligt hieraan 
ten grondslag. 
Mede door de investering aan de zonnepanelen bedraagt ons vermogen nu € 121 722,- 
 
 
De cijfers worden in februari nog gekeurd door de kascontrolecommissie: Jos van de 
Hoven, Mieke Habraken en Lambert van Dijk. 
Mutatie voor 2010 
Lambert van Dijk  -> eruit 
Gerard van Rossum              <- erin 
 

6. Ledenbestand per 31-12-18 
 
 28 aug 

2017 
20 nov 
2017 

8 jan 
2018 

12 mrt 
2018 

23 
april 
2018 

3 aug 
2018 

24 sep 
2018 

21 dec 
2018 

Niet betalend, niet 
spelend 

8 14 9      

Buitendorps 30 271 26      
Woonachtig in Steensel 154 35 130      
Niet buitendorps, niet 
woonachtig in Steensel 

10 10 14      

Totaal 202 186 179 181 183 196 196 183 
         
We proberen op dit aantal te blijven. Op de planning staan de vernieuwing van de banen in 
2021. Vergoeding van de gemeente is gebaseerd op aantal leden afgezet t.o.v. aantal 
banen. Dit moeten betalende leden zijn!!  
 

7. Mededelingen vanuit het bestuur 
 

 Padelbanen Eresloch 
Eresloch heeft 2 padelbanen aangelegd en Hein is naar overleg met Eresloch geweest. Hun 
voorstel: 

 De normale baanhuur van een padelbaan is € 20,- per uur 
 Padel wordt met 4 man gespeeld. Per persoon dus € 5,- per uur. 
 De leden van zusterverenigingen krijgen een korting van 40%, dus € 3,- per lid per 

uur. 
 Aan het einde van ieder kwartaal stuurt Eresloch een rekening aan de 

zustervereniging hoe ze deze kosten willen verrekenen met de leden; Het bedrag in 
1 keer betalen uit een centrale pot (voorkeur TV Duysel) of het bedrag bij de leden 
verhalen die werkelijk gespeeld hebben (voorkeur TV Steensel) 
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Padelbanen zijn kleine banen met glazen wanden; een soort van combinatie tussen tennis 
en squash. 
Toos geeft aan dat binnenkort de TKGE is in Eersel, een mooie gelegenheid om mee te 
doen of te komen kijken. Dan tevens de padelbanen bekijken. 
Bij de hal kunnen bal en rackets geleend worden.  
 

 Zonnepanelen 
Vorig jaar in de ALV aangegeven dat we dit van plan waren en Wim en Niels zijn dit gaan 
onderzoeken. 
Ze hebben dit gedaan en het resultaat was 45 zonnepanelen. 
De kosten waren € 16 134,- 

 Inclusief dakverzwaring en vernieuwing dakleer 
 Inclusief stalen veiligheidslijn; heel mooi gemaakt door Mart Geerets! 

Terugverdientijd is 6 jaar. Nu 80% energieneutraal. 
 

 
Geweldig initiatief, groots uitgevoerd en een voorbeeld voor de gemeente! 
Hulde aan iedereen die eraan heeft meegewerkt 
 
Eerder werd door Lambert een vraag gesteld over ledverlichting: De terugverdientijd voor 
LED is ca 15 jaar. Wim en Hendrik zijn bij TV de Korrel wezen kijken. Het is heel ander licht 
en de aanschaf is heel duur. Wij hebben dit geld nu niet. Waarschijnlijk gaat de gemeente 
aan de slag met ledverlichting. Wij hebben besloten initiatieven van de gemeente af te 
wachten. 
Voor bezuiniging energie is het beter om eens goed te kijken naar de koelkasten en 
vriezers die we nu hebben en het verbruik daarvan. 
 

 TV Steensel goes digitaal 
De laatste Klippel heeft iedereen in dec in de bus gehad. De 1e Klippel ligt ook nog in de 
kantine en is voor iedereen in te kijken. 
Er komt een aangepaste kalender. 
Mochten er leden zijn die dit te weinig vinden en behoefte aan meer of iets anders hebben, 
dan dit laten weten aan Tecla of Berthy. Zij zorgen dan “op maat” hiervoor. 
 
Actie in 2018 

 Aanpak van verouderde ledenadministratie en facturering 
o Overstap naar nieuwe ledenadministratie is geslaagd 
o Verrijking van de persoonsgegevens van onze leden is redelijk gelukt (zie 

statistieken verder) 
o Informatie is nu beter up to date te houden 
o Update door de leden zelf mogelijk, is na check verwerkt 
o Profielfoto zelf te updaten t.b.v. nieuwe ledenpas. DIT DIRECT DOEN! 
o Doelgroepen ingericht t.b.v. meer gerichte communicatie 
o Groepen zoals 50+, jeugd, bondslid, coach stratentoernooi, lid 

onderhoudscommissie, bardienst, etc. 
 Overstap naar nieuwe facturatie is geslaagd 



5 
 

o Geen lastig “handwerk” meer, dus veel tijdsbesparing en minder 
foutgevoeligheid 

o Gemak bij sturen van de contributienota/mail 
o Betaalgemak door incasso van o.a. Ideal; kleine aanloopproblemen 
o Gekoppeld aan boekhoudprogramma i.v.m. overzicht van de cijfers 

 
Vervolgacties in 2019 

 Samen afspraken maken welke info via welk kanaal wordt doorgegeven. En daar 
ook een continu en helder proces van maken. 

 Hulp blijven bieden aan de leden bij problemen m/b/t/ de nieuwe communicatie 
 Aanhef in de Nieuwsbrief verbeteren. Een voorbeeld wordt getoond. 

 
Uitdagingen voor het komend jaar 

 Overstap naar de nieuwe KNLTB-website per 26 maart 2019 
o Op de website gaan we uitgebreide informatie geven over alles wat reilt en 

zeilt binnen onze vereniging. In de toekomst kunnen commissies zelf info op 
de website zetten. Deze info moet ten alle tijden via de beheerder, die 
goedkeuring geeft. 

o We gaan de ingezonden verslagen en foto’s (AVG proof) van alle 
evenementen tonen 

 Nieuwsbrieven zullen we vnl. ondersteunend aan de website sturen 
o Belangrijke onderwerpen worden hierin met regelmaat onder de aandacht 

gebracht 
o Korte verwijzingen naar aanpassingen op de website, bv naar verslagen 
o Promoten dat het van belang is dat je een (eigen en) correct emailadres 

hebt. 
o Nadenken hoe we om willen gaan met sponsoring via alle beschikbare 

kanalen 
 
Vraag van Sjef: Waar kan ik terecht met informatie die snel gedeeld moet worden, bv als 
er niet gespeeld kan worden op de banen vanwege het weer? 
Antwoord: Deze info doorgeven aan Berthy, Jolanda of Tecla. Zij kijken dan hoe te 
communiceren. Ook het afhangbord kan dan geblokkeerd worden. 
 
KNLTB app 

 KNLTB-club app op je mobiele telefoon, als extra kanaal omdat we niet iedereen 
bereiken 

o Meer inzetten voor snel informatie te delen 
o Promoten van alle functionaliteiten, zoals leden opzoeken, op afstand 

afhangen, samen tennisafspraak inplannen, etc. 
 Facebookberichten als extra kanaal omdat we hiermee een klein deel van de leden 

bereiken 
o Blijven inzetten om snel informatie te delen 

 En verder…. 
o Er komt een jubileumuitgave van de Klippel op papier 
o We maken de kalender 2019 met beperkte info 
o Nadenken hoe we om willen gaan met sponsoring via alle beschikbare 

kanalen 
 
KNLTB-app statistieken 
Ontvangers  177 unieke emailadressen 
Geopend door  137 (bijna 80%) 
Niet geopend  40 verdeling als volgt 

o 12 leden waren geen lid meer 
o 14 leden hebben niet geopend, reden niet bekend 
o 9 leden hebben meerdere emailadressen binnen 1 gezin 
o 5 bouncers waarvan  
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 2 hard> vervallen of fout emailadres, spamfilter, 
etc 

 3 soft> door een mailbox die te vol is of bericht 
is te groot 

Unsubscribers 3 leden (bewuste keuze door geadresseerde, 1x reden opgegeven; 
geen interesse) 

Totaal clicks 202 = aantal dat binnen de nieuwsbrief een link aanklikt 
 
Vervolgacties in 2019 

 Nadat we de statistieken van de nieuwsbrief van 21 januari hebben 
verzameld, gaan we de leden die de nieuwsbrief niet openen, benaderen. 

 
 AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 

Tot nu toe gedaan: 
 Privacyverklaring 
 Privacy beleid 
 Handleiding vernietiging persoonsgegevens 
 Disclaimer (website) 
 Geheimhoudingsverklaringen voor gebruikers privacygegevens 
 Algemene info voor leden 
 Toestemmingsformulieren leden 
 Verwerkingsovereenkomst 

Vanaf heden bezig met implementatie van bovenstaande. 
Heel veel dank aan Carol!! 
 

 Jubileumviering 
Jubileumcommissie o.l.v. Gerard van Rossum 
Deelnemers: 

 Maartje Kanters 
 Monique Botden 
 Henriette van Zwam 
 Eef van Borrenbergen 
 Jos van de Hoven 
 Arno Kennis (stratentoernooi) 
 Hendrik Metz (bestuur) 

Hoogtepunt ligt tijdens stratentoernooi ++ van 25 t/m 29 juni. 
Het stratentoernooi zal onderbroken worden voor een aantal activiteiten, daarom een dag 
eerder starten. Er wordt elke dag getennist. 
Op vrijdag zal er een soort van receptie zijn en een jeugdactiviteit (hiervoor is bij Stg 
Welzijn een subsidieaanvraag gedaan van € 1000,- voor een clinic) 
Op zaterdag zal een groot feest plaatsvinden. 
De communicatie van de jubileumcommissie zal via Tecla gepubliceerd worden. De 
perenbode wordt gebruikt voor de communicatie naar het dorp. 
Verdere programma volgt nog. 
 
PAUZE 
 

8. Samenstelling/ mededelingen diverse commissies 
 
 Jeugd       
Esther Kroone , Hanneke Kennis en Inge van de Borne verlaten de commissie. 
Nieuwe samenstelling: 

 Hein van Hout (bestuur vertegenwoordiger) 
 Maartje Kanters 
 Marion Romme 
 Lieneke Kox 
 Lisette Kremers 
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Training coördinatie wordt verzorgd door Hein van Hout en Marion Romme 
 
 Kantinecommissie 
Ingrid Theeuws is gestopt. 
Nieuwe samenstelling: 

 Gerrie Tauran (voorzitter en bestuur vertegenwoordiger)   
 Charles Hermans    
 Toos van Hooff     
 Ardie v.d. Vondervoort 
 Jeanne Smits 

Paviljoen heeft goed opgebracht dit jaar! 
Kantinecommissie en penningmeester zijn bezig met de mogelijkheid om te kunnen gaan 
pinnen. 
De kantineprijzen worden aangepast. 
 
Schoonmaak:  Maria met Hein als assistent! 
 
 
Onderhoudscommissie 
Samenstelling: 
Wim Bleyenberg (voorzitter)  
Onderhoud en baanonderhoud: 

 Charles Hermans 
 Mart Geerets  - Hein Pepers 
 Piet Huijbers - Cor v/d Broek 
 Wim Bleyenberg - Iest Traast 
 Juul Osinga - Jan Willems 

Parkonderhoud: 
 Sjef Kuijten:  Adviseur en coördinatie 
 Hendrik Smits: 
 Jan Pennings:  

 
Opentoernooi commissie 
Grote commissie, enkele wijzigingen hebben plaatsgevonden, waaronder Thea van Happen. 
Van haar is tijdens Opentoernooi uitgebreid afscheid genomen. 
Samenstelling: 

 Lambert van Dijk (voorzitter)  
 Juul Schats (secretariaat) 
 Carol Jansen 
 Anke van Hout 
 Maria Tauran 
 Jolanda Kremers 
 Tecla van Geffen 
 Inge van de Borne 
 Caitrina Furney          
 Huibje Janssen   
 Marie-Jose Keeris 
 Hanneke Kennis 
 Moniek van Hoof 
 Rian Huijbers   
 Riny Huijbers   ->loterij  
 Hendrik Metz  ->bestuur 
 Niels Gerritsen ->penningmeester 
 Toos van Hoof ->kantinecommissie 
 Ardie v.d. Vondervoort ->kantinecommissie  
 Sjef Kuijten  ->onderhoud 
 Piet Huijbers  ->onderhoud 
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Loterij: Op advies van Eef gaan we een schema maken met bedrijven e/o personen die 
benaderd kunnen worden voor prijzen loterij. Met enkele mensen gaan we hier een 
verdeling in maken en deze benaderen. Wie hierbij wil helpen graag contact opnemen met 
Lambert. 
De opbrengst loterij 2018 was € 670.-. Dit is een mooi bedrag! 

 
Redactie /website 
Samenstelling:  
Tecla van Geffen (voorzitter en bestuur vertegenwoordiger)  
Jolanda Kremers (webmaster) 
Caitrina Furney 
Herman Aartsen (Permanente beeldkrant) 
De laatste papieren Klippel is in december verspreidt. Met dank aan Mart die de 
verspreiding naar de bezorgers jaren op zich heeft genomen en bedankt aan alle 
bezorgers. 
 
Sociale commissie 
Karin van Borrenbergen 
Dina Bleijenberg 
Hendrik Metz (bestuur vertegenwoordiger) 
 
Fijn dat wij binnen onze vereniging in staat zijn om dit zo in te vullen. 
 
Sponsorcommissie      
Samenstelling: 

 Piet Hakkens - voorzitter 
 Hendrik Metz (bestuur vertegenwoordiger) 
 Jos van de Hoven 

Afgelopen jaren heeft Thea van Happen de sponsoren open toernooi bezocht voor hun 
bijdrage. Afgelopen jaar heeft Jan van Nunen dit op zich genomen en hij wil dit komend 
jaar weer doen. Hiervoor dank! 
 
TC Extended 
Juul Schats -> Open toernooi 
Ardie van de Vondervoort ->clubkampioenschappen 
Mario van de Vondervoort-> clubkampioenschappen 
Gerard van Rossum -> leden werving en behoud 
Ron Keeris -> HE-competitie en clubkampioenschappen enkel 
Hein Pepers -> VPC (vaste partner competitie) 
Mieke Habraken ->50+ toernooi 
Lambert van Dijk -> PWC.  

*idee; Als er te weinig deelnemers zijn, dan mensen persoonlijk benaderen 
om mee te doen. 

 
Arno Kennis ->Stratentoernooi 
Coaches  

 Kerkeland 1: Piet Hakkens 
 Kerkeland 2: Gerard Boudewijns 

Rian Huijbers 
 Eindhovenseweg: Caitrina Furney 

Ardie van de Vondervoort 
 De Vlaes: Tiny Bauhaus 

               Esther Kroone 
 Riethovenseweg: Moniek van Hoof 
 City Uithoeken: Tecla van Geffen 
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Rian Huijbers -> KNLTB en wintercompetitie.  
  Met de instructie die naar de teams gaat wordt dit jaar een extra opmerking 
gemaakt dat teams zich dienen te houden aan de barregels qua sluiting. 
 
Toos van Hoof -> TKGE 
Jeanne Smits ->TKGE 
  De inschrijving voor TKGE is geopend. 
 
Het activiteitenschema voor 2019 wordt doorgenomen.  
Initiatieven voor activiteiten kan door iedereen opgepakt worden. 
 
Activiteit Datum/periode Begeleider(s)  
    

    
Heren enkel (maandagavond)   Ron Keeris  
VPC Vaste partner competitie half nov. 2018 t/m eind mrt 2019 Hein Pepers  
Wintercompetitie in de 
Kempen November/Half maart 2018/2019 Rian Huybers/Hein Pepers  

Eindtoernooi 
kempencompetitie  

16-17 maart 2019 (onder voorbehoud moet nog 
gevraagd worden willen we graag organiseren 
als club)    

       
  Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart 2019    
       
Thematraining Nog in te vullen, opgevraagd bij Anke v Hout    
TKGE (finaleweekend in 
Duizel) 18 t/m 24 maart 2019 

Organisatie TKGE/Toos v 
Hoof, Jeanne Smits  

Dinsdagavond PWC 26 mrt t/m 29 oktober 2019 Lambert van Dijk  
Donderdagavond PWC 28 mrt t/m 31 oktober 2019 Lambert van Dijk  
KNLTB voorjaarscompetitie 6 april t/m 6 juni 2019 Rian Huybers  
Zomertraining Nog in te vullen, opgevraagd bij Anke v Hout    
Mini Max toernooi Nog in te vullen jeugdcommissie    

Dorpentoss 
Nog in te vullen wanneer dit nog is door 
jeugdcommissie    

afsluitingstoernooi Kempische 
dorpen wintercompetie 16 en 17 maart  Hein Pepers  
  Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2019    
       
Open toernooi 3 t/m 9 juni 2019 Lambert van Dijk  
50+ toernooi 22 juni 2019 Mieke Habraken  
Stratentoernooi, 
jubileumeditie 26 t/m 29 juni 2019 

Arno Kennis, met 
jubileumcommissie  

       
  Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2019    
       
Clubkampioenschappen 
DD/HD/Mix/Enkel 21 t/m 29 september 2019 

Ardie en Mario vd 
Vondevoort/Ron Keeris  

Vrijwilligerstoernooi 19 oktober 2019 Bestuur  
KNLTB najaarscompetitie 13 sept t/m 30 oktober 2019 Rian Huybers  
       
  Herfstvakantie 12 t/m 20 oktober 2019    
       
Wintercompetitie in de 
Kempen Half november 2019/maart 2020 Rian Huybers/Hein Pepers  
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VPC Vaste partner competitie half nov. 2019 t/m eind mrt 2020 Hein Pepers  
KNLTB wintercompetitie  half november 2019 t/m 20-01-2020 Rian Huybers  
Tossen dames Maandag 09.00-12.00 uur    
Tossen 55+ vrijdag 10.00-12.00 uur    
       
       
 
 
 
 Secretariaat 
 Berthy Boudewijns 
 
 Ledenadministratie 
Lisette Kremers 
 
Na de presentatie door de diverse commissies bedankt Hendrik iedereen van harte voor 
hun inzet voor de vereniging 
 
Ook de voorzitter wordt bedankt en krijgt applaus. 
 
 

9. Rondvraag 
 
Charles: Wie heeft sleutelbeheer van Herman overgenomen? 
Antwoord; Wim Bleyenberg. 
 
Gerard van Rossum: Steensel is gek op kwissen en dit zal terugkomen tijdens het 
jubileum. In de opwarmperiode komen er vragen, dus iedereen alert blijven. 
De vraag nu: Wie heeft het jubileumlogo gemaakt? 
 

10.  Sluiting 
Om 22.15 uur bedankt Hendrik iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 
Iedereen is nog uitgenodigd voor een nieuwjaarsborrel. 


