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

15 maart 2021



1. Opening ALV: spelregels

• Spelregels online ALV:
• Graag de microfoon dempen en de camera uitzetten, zodat er 

geen (storend) achtergrondgeluid is en het netwerk niet te veel 
belast wordt. Alleen de persoon die aan het woord is, zet de 
camera en microfoon aan. 
belast wordt. Alleen de persoon die aan het woord is, zet de 
camera en microfoon aan. 

• Tijdens de vergadering zal de moderator bepalen welke 
persoon aan het woord is. Mocht je tijdens de vergadering een 
vraag of opmerking hebben, dan kun je dit aangeven door een 
handje op te steken. De moderator zal dit in de gaten houden. 

• Voor het goedkeuren en stemmen maken we tijdens de 
vergadering gebruik van het handje. LET OP: dit doen we door 
je te vragen om het handje op te steken als je het NIET eens 
bent met het voorstel.

• 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.



Agenda

1. Opening ALV: spelregels 20.00 – 20.05 uur

2. Goedkeuring notulen ALV 27 januari 2020 20.05 – 20.10 uur

3. Bestuurssamenstelling: afscheid en benoemingen 20.10 – 20.20 uur

4. Terugblik 2020: Corona en ‘rondje langs de velden’ 20.20 – 20.40 uur4. Terugblik 2020: Corona en ‘rondje langs de velden’ 20.20 – 20.40 uur

Korte pauze 20.40 – 20.45 uur

5. Financiën 2020: overzicht, oordeel kascommissie en decharge 20.45 – 20.55 uur

6. Begroting 2021 20.55 – 21.05 uur

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

8. Voorstel m.b.t. afschaffen inschrijfgeld 21.05 – 21.15 uur

9. Voorstel m.b.t. eenmalige verlaging bardienstbijdrage in 2021

10.Voorstel m.b.t. verhoging contributie jeugdleden 0 t/m 8 jaar

11.Rondvraag 21.15 – 21.30 uur

12.Sluiting 21.30 uur



2. Goedkeuring notulen ALV 27 
januari 2020

• Op- of aanmerkingen op notulen van ALV van 27 januari 2020

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor notulen ALV 27 
januari 2020

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor notulen ALV 27 
januari 2020



3. Bestuurssamenstelling: afscheid 
en benoemingen

• Afscheid van Maarten Bokdam en Nico Pauw

• Pim heeft sinds afscheid van Maarten de rol van secretaris overgenomen

• Kandidaatstelling nieuwe bestuursleden:
• John de Man: algemeen bestuurslid
• Marnix Pieterse: penningmeester
• Joris Beckers: voorzitter

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor benoeming nieuwe 
bestuursleden



4. Terugblik 2020: Corona en 
‘rondje langs de velden’ deel 1

Corona

Tijdslijn:

• 15 maart: sluiting van het tennispark -> afgelasting clubkampioenschappen en voorjaarscompetitie

• 29 maart: jeugd mag weer trainen

• 11 mei: vrij tennissen en trainen voor volwassenen met max. 2 personen per baan

• 25 mei: dubbelen weer mogelijk

• 1 juli: clubhuis en bar weer open

• 6 augustus: verplichte registratie in clubhuis en terras

• 29 september: sluiting clubhuis

• 15 oktober: stopzetting najaarscompetitie

• 4 november: niet meer dubbelen, trainen voor volwassenen met max. 2 personen per baan en hussels niet toegestaan

• 19 november: dubbelen weer mogelijk, husselen nog niet

• 15 december: niet meer dubbelen, trainen voor volwassenen met max. 2 personen per baan en hussels niet toegestaan

• 23 januari: vanwege de avondklok sluit het tennispark ‘s avonds om 20.45 uur

• 3 maart: dubbelen weer mogelijk voor jongvolwassenen tot en met 26 jaar

• 16 maart: dubbelen weer mogelijk voor alle volwassenen



4. Terugblik 2020: Corona en 
‘rondje langs de velden’ deel 2

‘Rondje langs de velden’

• Barcommissie
• Personele wisselingen
• Barcooler• Barcooler
• Corona-maatregelen
• Pinautomaat

• Technische commissie
• Trainingen
• Competities
• Zomerchallenge en winterabonnement
• Scala interne competitie

• Jeugdcommissie
• Stay strong play tennis dagen
• Leef! Tennisclinic
• Najaarscompetitie oranje



4. Terugblik 2020: Corona en 
‘rondje langs de velden’ deel 3

‘Rondje langs de velden’

• Digitale commissie
• Uitgebreid, verbeterd en makkelijk te beheren (WiFi-)netwerk
• Ventilatie
• Nieuwsberichten/ website
• Boekingssysteem baanreserveringen

• Activiteitencommissie/ evenementencommissie
• Geen activiteiten in 2020 vanwege Corona
• Gesprek met bestuur en evenementencommissie over nieuwe 

activiteitencommissie -> nieuwe leden gevraagd!

• Parkbeheer
• Baan 1 en 2 vervangen
• Nieuwe LED-verlichting voor alle banen
• Afzuiging en ventilatie clubhuis
• Status overige banen en netten
• Kachel



4. Terugblik 2020: Corona en 
‘rondje langs de velden’ deel 4

‘Rondje langs de velden’

• Ledenadministratie
• Aantal leden op 31 december 2020: 522
• Instroom en uitstroom in 2020: netto +65• Instroom en uitstroom in 2020: netto +65

• Vaste nieuwe leden: +73
• Winterabonnement leden: +35
• Opzeggingen: -43

• Verdeling naar junior en senior leden
• Junioren t/m 8 jaar: 8
• Junioren 9 t/m 17 jaar: 64
• Senioren: 385
• Studenten: 16
• Winterleden: 35
• Vrijwilligers: 4



4. Terugblik 2020: Corona en 
‘rondje langs de velden’ deel 5

‘Rondje langs de velden’

• Toernooicommissies
• Clubkampioenschappen: op het laatste moment geen doorgang
• Open Helze: ook helaas niet doorgegaan• Open Helze: ook helaas niet doorgegaan

• Privacy
• E-mailadres: privacy@tcdehelze.nl
• Formulieren bijgewerkt

• Algemeen
• Sponsoring
• Contact met gemeente Geldrop-Mierlo
• Vrijwilliger van het jaar
• Visie en missie van T.C. de Helze



Korte pauze



5. Financiën 2020: overzicht deel 1



5. Financiën 2020: overzicht deel 2



5. Financiën 2020: overzicht deel 3



5. Financiën 2020: overzicht deel 4



5. Financiën 2020: oordeel 
kascommissie en decharge

• Oordeel kascommissie, bestaande uit Peter Giesen en Hein Groeneveld:
“Peter Giesen en ik, Hein Groeneveld, hebben dinsdag de kascontrole uitgevoerd. We 
hebben steekproefgewijs een aantal rekeningen (uitgaven en inkomsten) gecontroleerd en 
daarin geen fouten gevonden.Ook hebben we de balans en de overzichten “werkelijk 2020” 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Ik stel daarom voor om de penningmeester, zoals dat zo gecontroleerd en akkoord bevonden. Ik stel daarom voor om de penningmeester, zoals dat zo 
mooi heet, decharge te verlenen.”

• Decharge aan ALV gevraagd voor financiën 2020

• Benoeming kascommissieleden



6. Begroting 2021: overzicht deel 1



6. Begroting 2021: overzicht deel 2



6. Begroting 2021: samenvatting



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

• Voorstel: gelijkblijven contributie en consumptieprijzen

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

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor gelijkblijven
contributie en consumptieprijzen



8. Voorstel m.b.t. afschaffen 
inschrijfgeld

• Voorstel: afschaffen inschrijfgeld

• Onderbouwing: geen extra kosten voor nieuwe inschrijvingen bij 
KNLTB, zorgt voor veel extra werk voor o.a. ledenadministratie, 
zorgt voor veel discussie bij overgang van tijdelijk naar vast zorgt voor veel discussie bij overgang van tijdelijk naar vast 
lidmaatschap en mogelijke extra drempel voor nieuwe leden

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor afschaffen 
inschrijfgeld



9. Voorstel m.b.t. eenmalige 
verlaging bardienstbijdrage in 2021

• Voorstel: eenmalig verlagen bardienstbijdrage naar €25,-

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

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor voorstel 
eenmalige verlaging van de bardienstbijdrage in 
2021



10. Voorstel m.b.t. verhoging 
contributie jeugdleden 0 t/m 8 jaar

• Voorstel: verhoging contributie van € 20,- naar € 40,-

• Onderbouwing: vaste kosten van KNLTB zijn al ca. € 18,-, minder 
grote overbrugging naar contributie van jeugd van 9 t/m 17 jaar (€
70,-) én meer in lijn met bedrag bij omliggende tennisverenigingen.70,-) én meer in lijn met bedrag bij omliggende tennisverenigingen.

• Goedkeuring aan ALV gevraagd voor voorstel 
verhoging contributie jeugdleden 0 t/m 8 jaar van 
€ 20,- naar € 40,-



11. Rondvraag



12. Sluiting

• Hartelijk dank voor jullie deelname!


