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Verslag van de Algemene Leden Vergadering van LTC B.R.Z., gehouden op 17 
januari 2018 in het clubhuis van B.R.Z. te Beek. 
 
 
Aanwezige bestuursleden: Teun Zanting (voorzitter), Hans Halders (penningmeester), Marjet 
Vries (secretaris), Roelof van de Westen en Nard Voncken (bestuursleden) 
Notulist: Marjet Vries 
 
 
Berichten van verhindering zijn ontvangen van 3 leden: lijst beschikbaar bij secretariaat 
 
Aanwezige stemgerechtigde leden: 56 (zie presentielijst, beschikbaar bij secretariaat) 
 
 

1. Opening door de voorzitter 
Teun Zanting heet iedereen van harte welkom.  
Hij start met het positieve nieuws dat er over BRZ te melden is; veel competitie deelnemers, een 
geweldig Tisaco toernooi met wederom een groot aantal deelnemers. Een erg leuke clinic met 
Esther Vergeer voor rolstoeltennis, een prachtig ouder-kind toernooi. Een zeer goede 
samenwerking met Caesar voetbal. En dat alles in een mooi en gezellig clubhuis waar Dorien en 
Toon goede gastheren zijn.  
   
 

2. Notulen van de jaarvergadering d.d. 18 januari 2017 
Teun Zanting stelt het verslag van de vorige jaarvergadering aan de orde. Dit verslag wordt zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld met dankzegging aan de notulist. 
 
 

3. Mededelingen van de secretaris 
Wij hebben op dit moment 445 leden tegen 450 vorig jaar. Afgelopen jaar zijn er weer diverse leden 
lid geworden (41), maar daartegenover staat dat er ook een aantal leden zich heeft afgemeld (46). 
Het blijft een aandachtspunt om aan de ene kant aanwas te genereren en aan de andere kant 
zullen wij veel inspanningen moeten blijven verrichten om de leden te binden en te boeien. 
Toon en Dorien krijgen een boeket bloemen uitgereikt voor hun gastheerschap en de gezellige 
momenten die zij creëren voor de leden.  
 

4. Verslagen van de afzonderlijke commissies 
Alle afzonderlijke verslagen zijn op de site van B.R.Z. geplaatst. De verslagen van de commissies 
worden achtereenvolgens stuk voor stuk genoemd. De verslagen vormen geen aanleiding voor 
verdere vragen. 
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5. Verslag van de penningmeester 
 

Hans Halders licht een aantal zaken toe: 
 
Balans 
Punt 1: er zijn veel gelden onderweg, waaronder het grootste bedrag van de Gemeente moet 
komen (€15.000,-) naast een aantal teams en een aantal sponsoren die nog niet hebben betaald. 
Dit tot grote ergernis van de penningmeester omdat het erg vervelend is dat leden niet zelf de 
verantwoordelijkheid nemen om op tijd aan hun verplichtingen te voldoen. 
Punt 2: de verrekening met de Stichting. Hier geldt hetzelfde als vorig jaar, nl dat dit te maken heeft 
met hoe de reservering voor de inrichting wordt afgebouwd. Binnenkort is hier overleg over met de 
penningmeester van Caesar om dit sluitend te krijgen. 
 
Financieel jaaroverzicht 
Inkomsten 
Punt 1: contributie is inclusief sponsorlidmaatschappen 
Punt 2: lager huurbedrag door gegeven korting vanwege banenverlies en nog niet afgeronde 
restpunten van de bouw. Deze korting is met name de verdienste van de voorzitter die veel tijd en 
energie heeft gestoken in contacten met de Gemeente. 
Punt 3: voordelig saldo. Dit wordt beïnvloed door post 38; werkelijke kosten verbouwing niet  
€ 1000,- maar € 12.341,- Dit door aanschaf windscherm, tassenrek, bloembakken, slot op deur 
beneden, nieuw folie op de toiletdeur en schilderen van de wand. 
 
Uitgaven 
Punt 38: zie boven 
Punt 40: sponsoring; veroorzaakt door sponsoring van de clubkleding 
Punt 45: onderhoud banen; door problemen met de tractor 
Punt 52: nog niet ontvangen geld van de trainers zit hier ook in 
 
Begroting 
Punt 15: geld dat wij via de Haamen binnen krijgen 
Punt 30: geld dat wij aan de Haamen moeten afdragen voor huur van de accommodatie 
 
Samengevat: financieel staan wij er goed voor. Het financiële verslag en de toelichting die door de 
penningmeester wordt gegeven roept geen verdere vragen op. 
 
Verslag kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Jos Tillmanns, Martin Luirink en Paul Spijkers, heeft de kasboeken 
gecontroleerd en akkoord bevonden en complimenteert de penningmeester voor zijn gedegen werk. 
Alles is in orde bevonden. Zij zouden echter de penningmeester willen helpen om een 
gemakkelijker systeem te kunnen invoeren zodat het minder werk kost om de administratie bij te 
houden. 
Paul Spijkers treedt uit de kascommissie en Carsten Pammler volgt hem op. 
Er wordt decharge verleend aan de penningmeester en aan het bestuur voor 2017. 
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6. Enquete baansoort 
Jos Tillmanns geeft een presentatie over de gehouden enquête over de baansoort. In de vorige 
bijzondere ledenvergadering is namens het bestuur het voorstel gekomen om te onderzoeken 
welke baansoort de voorkeur heeft onder de leden op moment dat de 4 verwarmde gravelbanen 
niet voldoen. Er is hiervoor een enquête uitgezet en 99 leden hebben hieraan deelgenomen. Een 
aantal highligts: de meeste leden willen op gravel spelen en de behoefte aan wintertennis is groot. 
Bij een eventuele ballon zijn de leden bereid om hiervoor te betalen. Naar schatting € 10,- per uur 
per baan. 
Er wordt opgemerkt dat het belangrijk is dat niet alle banen vervolgens worden gebruikt voor lessen 
omdat dan de overige leden niets aan deze oplossing hebben. Er wordt vervolgens gevraagd of, als 
er een ballon zou komen, alle leden verplicht zijn om meer te betalen, ook al gebruiken ze niet de 
overdekte baan. Dat is niet het geval. En er wordt voorgesteld om bij de keuze voor een eventuele 
ballon, deze juist te plaatsen over de niet verwarmde banen. Het bestuur is de commissie 
erkentelijk voor het werk dat ze heeft verricht en neemt de uitslag mee naar de 
onderhandelingstafel van de Gemeente. 
 
 

7.  Ledenaantal BRZ, urgentie om te groeien, trainerswissel 
De visie van het bestuur is gericht op: 
aandacht voor zowel prestatief als recreatief, jong en oud, toegankelijk voor mindervalide spelers, 
maatschappelijk verantwoord en met respect voor de Beekse gemeenschap. 
Tien tot twaalf jaar geleden hadden wij als club een dergelijke opbouw, meer dan 700 leden en zelfs 
een wachtlijst. Tegenwoordig moeten wij er hard aan trekken om aanwas te genereren hetgeen 
veel tijd en energie vergt. Om de visie te kunnen uitdragen vormen de trainers van BRZ hierbij een 
onmisbare schakel. Zij zijn mede het uithangbord van BRZ en moeten ook meehelpen activiteiten te 
ontplooien (school, jeugd, start2tennis, etc). 
Samen met de Technische Commissie (TC) probeert het bestuur van BRZ om dit goed op de rit te 
krijgen. Er is professionele hulp langszij gehaald dmv Campus Support om de trainers de juiste 
dingen te laten doen. En tenslotte is besloten om afscheid te nemen van Marc als trainer en een 
nieuwe frisse kracht aan te trekken omdat ikv activiteiten, werven en executiekracht hij tekort 
schoot. Er zijn diverse gesprekken met hem gevoerd en begin 2017 heeft het bestuur de positie van 
hoofdtrainer vacant gesteld en heeft Martijn zich weten te manifesteren als beoogde hoofdtrainer. 
Om ons heen fuseren vele tennisclubs en het aantal vrijwilligers dat nog iets voor een club wil doen 
is op een hand te tellen. Dan is het juist van belang dat de trainers alle energie inzetten om de club 
mede helpen te laten bloeien. En met Martijn dachten wij dit te kunnen waarmaken. Martijn heeft 
van het bestuur mandaat gekregen om met Campus Support het trainersgilde up and running te 
krijgen.  
 
Er volgt vervolgens een pittige discussie over: 
- waarom het bestuur geen draagvlak heft gezocht bij de leden om afscheid te nemen van een 
trainer 
- waarom alles nu bij trainers wordt gelegd terwijl betrokkenheid en groei van de club bij alle leden 
hoort te liggen 
- de proceskeuze: deze is gemandateerd aan het bestuur en is terecht 
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- er moet meer aandacht komen voor de ouderen, niet alleen voor de jeugd 
- betrokkenheid proberen te handhaven bij alle leden 
- de trainers kregen het samen niet geregeld, ze hielden de kaarten tegen de borst 
- hadden er niet meer gesprekken met Marc moeten worden gevoerd (hebben plaatsgevonden) 
- is er ook gesproken met andere trainers om evt weg te gaan (ja) 
- verschuilt het bestuur zich? (Nee maar heeft mandaat aan Martijn en Campus Support gegeven) 
- voelt alsof er alleen een bommetje is gedropped (nee, er is overlegd meermaals en bestuur heeft 
unaniem besloten) 
- leden kunnen stemmen om bestuur weg te stemmen of om achter het besluit te staan 
- aantal leden wil niet stemmen tegen bestuur of voor persoon 
- er wordt veel voor de leden gedaan en dat voor 11,- per maand 
-besloten wordt om een commissie aan te stellen die na gaat denken over de visie van BRZ 
 
 
 

8. Mededelingen bestuur 
Het bestuur doet een beroep op alle leden om te participeren in commissies. Er is ruimte bij de 
technische commissie, sponsor commissie, marketing & communicatie, ledenadministratie, website, 
etc. 
 
Onder dankzegging voor de 8 jaar dat Marjet Vries zich heeft ingezet als bestuurslid, is de plek 
vacant gekomen van secretaries. Saskia van der Westen heeft zich beschikbaar gesteld en zij 
wordt met 54 stemmen voor en 2 stemmen neutraal, gekozen als nieuwe secretaris. 
 
Teun en Dorien krijgen een boeket bloemen uitgereikt voor hun getoonde gastvrijheid in het 
afgelopen jaar. 
 
Er zijn geen voorstellen ingediend door leden. 
 
De kampioenen zijn niet aanwezig dus zij krijgen hun aandenken op een later moment. 
 
 
 

9. Rondvraag 
Geert van Gerven wil benadrukken dat, hoewel het een pittige avond was, de leden heel tevreden 
zijn over het bestuur; 
Teun merkt op dat het een wisselwerking moet zijn tussen consumeren en participeren: iedereen 
heeft talenten en zet deze ook in voor een club zoals de onze. 
 
Onder dankzegging van ieders aanwezigheid sluit Teun Zanting om 22.15 uur de vergadering en 
wenst iedereen een mooi tennisseizoen. 
 
  
 
 


