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1. Algemene Leden Vergadering 
 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van GTR 

Het bestuur van de Geleense Tennisvereniging Ready roept langs deze weg 

álle leden van GTR op tot het bijwonen van de digitale Algemene 

Ledenvergadering. Op deze wijze kunnen we coronaproof vergaderen en 

rechtsgeldig besluiten nemen.  

De digitale vergadering vindt plaats op vrijdag 4 februari 2022 om 

19.30 uur. 

 

• De verbinding wordt open gesteld vanaf 19:00 uur; 

• De vergadering begint om 19:30 uur; 

• De vergadering zal digitaal plaatsvinden d.m.v. het 

programma ZOOM;  

• Om in te loggen kun je op deze link klikken: 

https://cantel.zoom.us/j/91264465914 

 

Agenda:  

1. Opening door de voorzitter en korte terugblik op 2021 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 28-06-2021; 

4. Verkiezing bestuursleden 

5. Financiën 

1. Financieel verslag 2021 

2. Begroting 2021, Resultaten 2021 en Begroting 2022 

3. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

4. Investeringen 

a. Aanleg twee nieuwe padelbanen 

b. Vernieuwing hekwerken tennisbanen 

6.   Contributie 2022 

7. Jubilarissen 

8.   Rondvraag (vragen voorafgaand aan de vergadering indienen) 

9.   Sluiting 

Activiteiten 
 

Mannen 50 plus tennis 
elke dinsdag en donderd. 
10.15-13.00 uur 
 

Laddercompetitie 

senioren 
 

Laddercompetitie-

jeugd 

 

Laddercompetitie-

padel 

 

Wintergames 

Jeugd 

t/m 17 jaar 

zaterdag 29 jan. 

12.00-17.00 uur 

 

Algemene Leden 

vergadering:  

vrijdag 4 febr-

2022, 19.30 uur 

 

 

 

 

 
 

https://cantel.zoom.us/j/91264465914


 Bijlagen (worden meegestuurd met de nieuwsbrief: stemformulieren worden nog nagezonden) 

• Notulen ALV van 28-6-2021 

• Begroting en resultaten 2021 – 2022 

• Balans 31-12-2021 

• Exploitatiebegroting twee extra padelbanen 

• Stemformulieren senioren (met machtiging) 

• Stemformulieren jeugdleden (met stemrechtverklaring) 

 

Toegang en stemrecht: 

• Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de vergadering; Seniorleden zijn leden die op 01-

01-2022 de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt; 

• Senior-, junior- en ereleden hebben stemrecht. Elk senior-, junior- en erelid heeft één stem. De 

uitoefening van de stem van juniorleden komt uitsluitend toe aan hun wettelijk vertegenwoordiger. 

Hiertoe dient vóór 03-02-2022 om 23:59 uur een geldig stemformulier met stemrechtverklaring 

ingeleverd te worden via alv2022@gtr-tennis.nl ;    

• Stemmen bij volmacht is statutair toegestaan. Elk stemgerechtigd lid kan aan één ander 

stemgerechtigd lid een volmacht vertrekken. Hiertoe dient een geldig stemformulier met volmacht 

vóór maandag 03-02-2022 om 23:59 uur gemaild te worden naar alv2022@gtr-tennis.nl. (Een 

GTR-lid mag maximaal door drie andere stemgerechtigde leden gevolmachtigd worden). 

 

Proces ALV 4-2-2022 

• Op woensdag 12-01-2022 wordt de uitnodiging met agenda en toelichting per e-mail verstuurd 

naar alle leden van GTR. Tevens wordt de ALV aangekondigd via de nieuwsbrief van GTR; 

• Op vrijdag 21-01-2022 worden de stemformulieren met machtigingen en stemrechtverklaringen 

per e-mail verstuurd. Tevens wordt daarbij aangegeven of de kascommissie decharge heeft 

verleend aan het bestuur; 

• Van woensdag 12-01-2022 t/m maandag 31-01-2022 kunnen per e-mail vragen gesteld worden. 

De vragen en antwoorden worden geanonimiseerd en vervolgens geplaatst op het beveiligde 

gedeelte van de website; 

• T/m donderdag 20-01-2022 kunnen tegenkandidaten zich melden voor een van de vacante 

bestuursfuncties; 

• T/m donderdag 03-02-2022 om 23:59 uur kunnen stemformulieren ingeleverd worden per e-mail. 

Stemformulieren die later ingeleverd worden, zullen niet meer meegeteld worden. Alleen 

stemformulieren die via het e-mailadres alv2022@gtr-tennis.nl ingediend worden, zullen 

meegeteld worden; 

• Vrijdag 04 februari 2022 vanaf 19:30 uur vindt de ALV 2022 digitaal plaats d.m.v. een ZOOM 

verbinding; 

• Tijdens de vergadering zal het aantal voor- en tegenstemmers en het aantal stemmers die geen 

mening hebben, per agendapunt bekend gemaakt worden. Tevens zal antwoord gegeven worden 

op de vragen die vooraf voor de rondvraag gesteld zijn. 

 

Toelichting inloggen en deelnemen aan de vergadering:  

• Klik eenvoudig op deze ZOOM-link: https://cantel.zoom.us/j/91264465914 en ga vervolgens overal 

mee akkoord. Uiteindelijk log je dus heel eenvoudig in en neem je automatisch deel aan de 

vergadering; 

• Het is handig om een wat groter scherm te gebruiken, dus een PC, laptop of iPad; 

• Zorg er voor dat op je PC/laptop/iPad het geluid AAN staat;  

• Zorg er voor dat je microfoon UIT staat; 

• Als het beeld hapert of flikkert, zet dan ook je camera UIT; 

• Omdat het een digitale vergadering met veel deelnemers betreft, is het niet mogelijk om met 

elkaar in discussie te gaan. De discussie heeft digitaal via e-mail plaats gevonden en kan terug 

gelezen worden op het beveiligde gedeelte van de website van GTR. 



  Teruglezen van gestelde vragen en antwoorden (Q & A) 

• Ga naar de website van GTR: www.gtr-tennis.nl ; 

• Klik helemaal bovenin het menu op ''Mijn Club''; 

• Login met je bondsnummer en wachtwoord; 

• Ga naar het menu De Club (naast home) \ Organisatie \ ALV 2022. 

 

Toelichting op agendapunten: 

 

Agendapunt 3. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering van 28-06-2021 

Normaal gesproken houdt GTR elk jaar in januari een Algemene Leden Vergadering. In 2021 is de ALV 

verplaatst van januari naar 28-6-2021, in verband met Corona. De notulen van de ALV van 28-06-

2021 dienen goedgekeurd te worden door de leden. Als u vragen heeft over deze notulen, dan kunt u 

deze t/m 31-01-2022 e-mailen naar het e-mailadres: alv2022@gtr-tennis.nl Op het ‘stemformulier’ 

kunt u aangeven of u akkoord gaat met de notulen van de ALV van 28-06-2021.  

Agendapunt 4. Verkiezing bestuursleden 

Thomas Janssen is penningmeester en lid van het dagelijks bestuur. Thomas is aftredend en 

herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich t/m donderdag 20-01-2022 melden via het e-mailadres: 

secretaris@gtr-tennis.nl Er hebben zich vooralsnog geen tegenkandidaten gemeld voor de functie van 

penningmeester.  

De functie secretaris en lid van het dagelijks bestuur is vacant. Het bestuur draagt Sonja Langen voor 

als bestuurslid en secretaris van het bestuur, waarmee Sonja tevens lid wordt van het dagelijks 

bestuur van GTR. Tegenkandidaten kunnen zich t/m donderdag 20-01-2022 melden via het e-

mailadres: secretaris@gtr-tennis.nl Er hebben zich vooralsnog geen tegenkandidaten gemeld voor de 

functie van secretaris.  

Joy Ouwehand is bestuurslid en heeft de portefeuille ‘voorzitter van de commissie communicatie’. Joy 

is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur draagt Dennis Dohmen voor als bestuurslid met de 

portefeuille ‘voorzitter van de commissie communicatie’. Tegenkandidaten kunnen zich t/m donderdag 

20-1-2022 melden via het e-mailadres: secretaris@gtr-tennis.nl Er hebben zich vooralsnog geen 

tegenkandidaten gemeld voor de functie van bestuurslid.  

Het bestuur vraagt aan de leden om akkoord te gaan met de (her)verkiezing van Thomas, Sonja en 

Dennis als bestuursleden van GTR. Op het ‘stemformulier’ kunt u aangeven of u akkoord gaat met de 

verkiezing van de bestuursleden. Het stemformulier moet gemaild worden naar: alv2022@gtr-tennis.nl 

Agendapunt 5. Financiën 

1. Financieel verslag 

Het financieel verslag met de winst en verliesrekening en de balans treft u niet als bijlage aan de 

agenda aan, maar kunt u opvragen via e-mailadres alv2022@gtr-tennis.nl . Thomas Janssen zal als 

penningmeester het financieel verslag tijdens de vergadering toelichten. Vragen over het financieel 

verslag kunnen per e-mail gesteld worden aan het e-mailadres: alv2022@gtr-tennis.nl tot en met 

maandag 31-1-2022. Op het ‘stemformulier’ kunt u aangeven of u akkoord gaat met het financieel 

verslag over het kalenderjaar 2021. 

2. Begroting 2021, Resultaten 2021 en Begroting 2022 

De begroting en het resultaat over 2021 en de begroting voor 2022 treft u als bijlage aan de agenda 

aan. Thomas Janssen zal als penningmeester de stukken tijdens de vergadering toelichten. Vragen 

over het resultaat en de begroting over 2021 en 2022 kunnen per e-mail gesteld worden aan het e-

mailadres: alv2022@gtr-tennis.nl tot en met maandag 31-1-2022. De kascommissie beoordeelt het 

financieel verslag van 2021 op 18-1-2022. Op het ‘stemformulier’ zal aangegeven worden of de 

kascommissie decharge heeft verleend aan het bestuur en op het stemformulier kunt u aangeven of u 

akkoord gaat met de begroting over 2022. 

mailto:alv2022@gtr-tennis.nl


 4. Investeringen 

a. Aanleg 2 nieuwe padelbanen 

In 2021 heeft GTR de eerste 2 padelbanen aangelegd. Dat is een groot succes geworden. GTR heeft in 

2021 ongeveer 200 nieuwe leden mogen verwelkomen die vooral lid werden om bij GTR padel te 

spelen. Het aantal banen dat verhuurd werd aan personen die geen lid waren van GTR heeft tevens 

alle verwachtingen overtroffen. Dit succes heeft er voor gezorgd dat de druk op de padelbanen 

inmiddels erg groot is geworden. Het wordt daardoor steeds moeilijker om padelbanen te reserveren, 

vooral ’s avonds en in het weekend. In de directe omgeving zijn er inmiddels steeds meer initiatieven 

om zowel indoor als outdoor padelbanen aan te leggen. GTR wil haar nieuwe leden graag behouden en 

nóg beter faciliteren. Om die reden stelt het bestuur voor om 2 extra padelbanen aan te leggen. De 

kosten voor de eerste 2 padelbanen waren goed begroot. De inkomsten op de exploitatiebegroting 

waren echter veel te laag begroot. Dit kwam door de enorme ledengroei en het verhuren van banen 

aan niet GTR-leden. Het exploitatieresultaat was dus zeer positief. Het bestuur stelt voor om de 2 

extra padelbanen op het grasveld tussen de tennisbanen 9/10 en 11/12 aan te leggen. Een andere 

optie is er momenteel niet, zonder dat er tennisbanen verdwijnen (dit heeft niet de voorkeur van het 

bestuur). De financiering van de 2 extra padelbanen kan op dezelfde wijze en tegen dezelfde 

voorwaarden plaatsvinden bij dezelfde financier, als voor de eerste padelbanen. De toezegging 

hiervoor heeft het bestuur inmiddels al ontvangen. De exploitatiebegroting voor de aanleg van 2 extra 

padelbanen treft u als bijlage aan. Vragen over de aanleg en de exploitatiebegroting voor de aanleg 

van de 2 extra padelbanen kunnen per e-mail gesteld worden aan het e-mailadres: alv2022@gtr-

tennis.nl tot en met maandag 31-1-2022 Op het ‘stemformulier’ kunt u aangeven of u akkoord gaat 

met de aanleg van de 2 extra padelbanen. 

 

b. Vernieuwing hekwerken tennisbanen 

De hekwerken rondom de tennisbanen dateren van 1972 en zijn zonder meer aan vervanging toe. De 

hekwerken zijn niet meer veilig, zijn kapot, staan scheef, zijn vaak (provisorisch) gerepareerd en 

voldoen niet meer. Het vervangen van alle hekwerken rondom de tennisbanen is een kostbare zaak. 

Het bestuur heeft inmiddels bij een vijftal bedrijven offerte opgevraagd. De kosten voor het vervangen 

van alle hekwerken worden geschat op ongeveer € 60.000,00 ex. BTW en ex. subsidie. Het bestuur 

stelt voor om het vervangen van de hekwerken te financieren uit eigen middelen. Het bestuur wil de 

investering echter spreiden over 2 kalenderjaren. Dat wil zeggen: ongeveer de helft (€ 30.000,00) in 

2022 en de andere helft (€ 30.000,00) in 2023. Vragen over de investering voor de nieuwe hekwerken 

kunnen tot 31-01-2022 gesteld worden via het e-mailadres: alv2022@gtr-tennis.nl. Op het 

‘stemformulier’ kunt u aangeven of u akkoord gaat met het vervangen van de hekwerken, gespreid 

over 2 jaren. 

 

Agendapunt 6. Contributie 

Het bestuur heeft een onderzoek gedaan naar de contributie die gerekend wordt door de omliggende 

tennisverenigingen in de Westelijke Mijnstreek. Hieruit blijkt dat GTR ‘gemiddeld’ uit de bus komt. Bij 

een aantal tennisverenigingen is de contributie lager, doordat de leden ook bardiensten moeten 

draaien. Voor personen die geen bardienst draaien wordt de contributie dan verhoogd en is dan vaak 

gelijkwaardig aan de contributie van GTR. Door Corona zijn in 2022 veel activiteiten niet doorgegaan, 

is de voorjaarscompetitie afgelast en het gebruik van het park in fases beperkt geweest. Het bestuur 

stelt daarom voor om voor 2022 de contributie niet te verhogen. Vragen over de contributie kunnen 

gesteld worden via het e-mailadres: alv2022@gtr-tennis.nl. Op het ‘stemformulier’ kunt u aangeven of 

u akkoord gaat met het voorstel van het bestuur om de contributie niet te verhogen. 

 



  Agendapunt 8. Rondvraag 

Vragen voor de rondvraag kunnen t/m 31-01-2022 per e-mail ingediend worden via het e-mailadres 

alv2022@gtr-tennis.nl . Tijdens de digitale ALV zal antwoord gegeven worden op deze vragen. Via de 

chatfunctie in het ZOOM programma kunnen tijdens de rondvraag ook nog vragen gesteld worden. 

Deze vragen en antwoorden zullen dan toegevoegd worden aan de Q & A pagina op het beveiligde 

gedeelte van de website. 

 

Bestuur van GTR 

 

2. Update coronamaatregelen 

Het kabinet heeft vrijdagavond 15 januari aangekondigd dat een aantal versoepelingen mogelijk zijn.  

Goed nieuws dus. Tennissen en padellen kan weer volop, ook dubbelen mag weer.  

Afgelopen dinsdag deed de KNLTB samen met NOC*NSF en andere sportorganisaties een oproep om 

sportlocaties verder te openen. (Check de column van algemeen directeur Erik Poel, unlock de sport). 

Zie ook: 

https://www.knltb.nl/nieuws/2022/01/corona-update-meer-ruimte-voor-sporten-buiten-en-binnen-

voor-iedereen/ 

 

3. Vrijwilligers GTR: bedankt! 

 

GTR is een grote vereniging waar we met recht trots op zijn. Bosrijke omgeving, 10 tennisbanen,  2 

padelbanen. tennislessen en een clubhuis met beheerder.  

Een vereniging kan alleen functioneren dankzij de inzet van vrijwilligers. En er zijn heel wat taken bij 

GTR die door vrijwilligers worden uitgevoerd. We noemen de volgende taken: 

• (Dagelijks) Bestuur 

• Activiteiten Commissie 

• Communicatie Commissie 

• Padel Commissie 

• Accommodatie Commissie/COV 

• Sponsorcommissie 

• Wedstrijdzaken 

• Commissie Ledenwerving en -behoud 

• VCL 

• Ledenadministratie 

• Financiële administratie 

• Kas Commissie 

• Vertrouwenscontactpersoon 

GTR is enorm blij met de belangeloze inzet van deze groep vrijwilligers. 

Zie ook het filmpje van de KNLTB via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Spjp6pbXiJk 

Voel jij je ook betrokken bij GTR en wil je iets betekenen voor onze club? Maak het kenbaar bij een 

van onze bestuursleden: er is zeker een plek voor jouw talent en enthousiasme bij één van genoemde 

activiteiten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Spjp6pbXiJk


 
4. Jubilarissen 

 

 

Hulde aan de jubilarissen van 2022; van harte gefeliciteerd! 

50 jaar 

Jan Smeets 

 

40 jaar 

Jan Hendriks 

A Tomiak 

Bernd Tomiak 

 

25 jaar 

Yvonne Stoffers 

John Spronken 

Jorn Ouwehand 

Tjeerd Ouwehand 

Loes Extra 

Anique Snijders 

 

5. Nieuwe armatuur baan 11 

 


