
 
 

 

Notulen (VIRTUELE) ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC B.R.Z. 10 maart 2021 

 

1. Opening door het bestuur (19.30 uur) 

 

a) Het bestuur heeft toegelicht dat ook jammer genoeg dit jaar de ALV virtueel plaatsvinden, net 

als de afgelopen (extra) ingelaste ALV. Het heeft zo zijn voordelen maar het bestuur kijkt uit 

naar een moment dat we weer allen samen kunnen zijn. 

In aanwezigheid van de leden bedankt het bestuur Rini en Peter voor hun inzet het afgelopen 

jaar. Ondanks dat het jaar niet is wat we ervan hadden verwacht, zien we dat er toch veel 

werk is verzet. Ook van leden ontvangt het bestuur positieve berichten. Samen hebben we 

de hoop dat de kantine en het terras van BRZ weer snel open mag. Ook willen we Paul 

Spijkers in het bijzonder bedanken voor zijn inzet en steun achter de schermen. 

Ook bedankt het bestuur Ramon, die als hoofdtrainer goed werk heeft verzet en zichtbaar is 

binnen de vereniging. Dit ziet we ook terug in het hoge aantal aanmeldingen voor de training.  

Ook bedankt het bestuur Nard voor zijn harde werk aan de banen. 

 

b) Aantal aanmeldingen 43, aantal aanwezigen 38 

Saskia van der Westen, Karin en Teun Zanting, Hans Huntjens, Ramon Lacroix, Sebastiaan 

Janmaat, Nard Voncken, Erik Janssen, Martijn Eijssen, Mireille Michielsen, Maurice Muris, 

Marjet de Vries, Geert van Gerven, Danny Driessen, Guus Jetten, Hub Tijhuis, Inge Matthijs, 

Chris Brinkhof, Etienne Erkens, Monique Erkens, Boudewijn de Haas, Max Eijssen, Jesper 

Prosje, Paul Spijkers, Lasita van Nispen, Mattie Hermans, Kim Janssen, Frank Frissen, Hans 

Halders, Jacq America, Ludo Hodzelmans, Roelof van der Westen, Gert-jan van der Westen, 

Miranda Eijssen, Kees Kuijs, Winnie Hendriks, Marij Paquay en Kim Wijnands.  

 

 

2. Terugblik op het afgelopen jaar 

 

a) Algemene terugblik (voorzitter Maurice Muris) 

 

Natuurlijk was 2020 anders dan wat we er ons van gedacht hadden. En natuurlijk hebben we met veel 

beperkingen te maken gehad, is de kantine grotendeels dicht geweest, is het Tisaco toernooi niet 

doorgegaan en was de competitie wel heel beperkt afgelopen jaar. Maar terugkijkend zijn er toch veel 

lichtpunten te noemen en is er een hoop werk verzet door een aantal mensen binnen onze vereniging. 

 

b) Kantine en accommodatie 

 

Kantine met Rini en haar team. (Dank aan Rini, Peter en Paul Spijkers) 

De warme sfeer op het park die uitnodigde om naar de baan te komen om te tennissen, en een avondje 

uit te hebben. Mede mogelijk gemaakt door de inzet van Rini en haar team. Ondanks de onvoorziene 

 

 

 

 
 

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK 

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) 



start heeft Rini aangegeven ook dit jaar, hopelijk zo snel mogelijk, weer de kantine te willen beheren. 

Mede dankzij de inzet van Paul Spijkers. 

 

De start van Ramon als hoofdtrainer (dank aan Ramon) 

Aanwezig, bereikbaar, fijne lessen en een enorme bijdrage leverend aan activiteiten en ontwikkeling 

van de club. Leden motiverend om competitie te gaan spelen en veel aanmeldingen voor de 

zomertraining. Het grote aantal leden die competitie willen spelen, ook voor dit jaar een enorm aantal! 

Hopen dat het door kan gaan. 

 

Ledenaantal 

Start-to-tennis, zomer abonnement Start to tennis: de animo was gigantisch; onder bezielende leiding 

van Paul Boesten, zijn meer dan 60 mensen afgelopen jaar besmet geraakt met het tennisvirus én het 

BRZ-virus. De boodschap over het fijne startprogramma, heeft zich als een lopend vuurtje verspreid in 

de regio. Hierop voortbordurend het zomertennis, waarbij meer dan 80 spelers gebruik hebben gemaakt 

van de mogelijkheid om in de zomermaanden te komen tennissen. Dit leverde een mooi aantal nieuwe 

leden op, maar nog meer, een super sfeer! Meer mensen op het park is uiteindelijk altijd het leukste! 

Dat brengt ons bij het aantal leden: een prachtige toename van netto 65 leden; van 401 eind 2019 naar 

466 eind 2020. 16%, waar landelijk 3% de trend is. 

 

Banen en park. 

Bijna het gehele jaar hebben we gebruik kunnen maken van de banen in de periode dat het was 

toegestaan. Tot ver in november hebben we kunnen spelen. Door de inspanningen van Nard was dit 

mogelijk en er zullen nieuwe bordjes worden geplaatst met regels voor iedere tennisser om te helpen de 

baan goed te houden, want het is een gezamenlijke inspanning. Verder heeft de parkcommissie elke 

vrijdag en ook andere dagen weer veel werk verricht om ons park te onderhouden en daarnaast 

diervriendelijker te maken. Verder is er nog steeds veel overleg met de gemeente aangaande gebreken 

park en kantine. Zo wordt het terras in het eerste half jaar wederom hersteld. 

 

Activiteiten 

Maandagavondmix, racketavonden, laddercompetitie zijn activiteiten die wel doorgang hebben 

gevonden en met succes. Tennissen met anderen en kennismaking met elkaar, in combinatie met 

wedstrijdspelen. Wordt zeker vervolgd dit jaar. 

 

Zichtbaarheid en bereikbaarheid 

Er wordt binnen onze vereniging steeds meer en beter gecommuniceerd via diverse kanalen. De 

website is altijd up-to-date dankzij Ludo, op social media worden alle zaken gepost en we maken volop 

gebruik van de clubapp voor het reserveren van banen en het delen van nieuwtjes. En met de hulp van 

Ramon en Rini is op bijna elke vraag antwoord te geven. 

 

Verder 

 Hebben we afscheid genomen van Evenlyn als trainer. 

 Hebben we een heuse grandslam winnaar die traint bij ons. Rolstoeltenniser Sam Schröder.  

 Lijken de gesprekken met de gemeente m.b.t. een ballonhal en padelbanen tot resultaat te 

leiden, waarover later meer.  

 En zien we een toenemende bereidheid van leden om de handen uit de mouwen te steken en het 

is ook nodig dat leden een bijdrage blijven leveren aan activiteiten, nieuwe initiatieven, 

commissies en natuurlijk een goede sfeer;  Want samen maken we er de leukste club van 

Limburg van.  

 

 

 

 



c) Doelen van 2020 

Eind 2019, begin 2020 heeft het bestuur zichzelf diverse doelen gesteld, die tevens te 

herleiden zijn uit de beleidsvisie van BRZ.  

 

In verband met de omstandigheden van het afgelopen jaar is het niet mogelijk gebleken om 

op alle doelen evenredig in te zetten. We blijven gezamenlijk werken aan het behalen van de 

doelstellingen, ook in 2021 en 2022. 

- Het streven is dat iedere doelgroep ongeveer een gelijk aantal activiteiten krijgt 

aangeboden. 

- Het streven is dat leden meer binding krijgen met de vereniging en dat er actief wordt 

deelgenomen aan de vereniging. Dit zou tot uiting moeten komen door o.a. een bijdragen 

(te willen) leveren aan de organisatie van activiteiten.  

- Het streven is dat voor zowel de prestatieve speler als de recreatieve speler een goed 

trainingsaanbod te hebben. 

- Het streven is om de communicatie te (blijven) verbeteren. Leden moeten op 

verschillende manieren kunnen worden geïnformeerd over ontwikkelingen binnen de 

vereniging. Het bestuur blijft inzetten op de inmiddels goed in gebruik genomen KNLTB 

clubapp, de nieuwsbrief, de (vernieuwde) website, posters/ flyers en de e-mail.  

- Het streven is om als vereniging te groeien. De vereniging wil nieuwe leden werven, 

naast dat er aandacht gaat naar het binden en het behoud van leden. 

- Het streven is om van de kantine een (sport)ontmoetingsplek te maken waar leden graag 

plaatsnemen. Naast dat de kantine uitbaters het aanbod blijven uitbreiden en vernieuwen 

(en hier zelf ook reclame voor maken) willen we als vereniging hieraan bijdragen door 

ook evenementen in de kantine te organiseren. 

Een algemeen streven is om alle leden continu te blijven voorzien in eenieders behoeften, 

maar vragen hierin ook een actieve bijdrage van onze leden.  

 

Afgelopen jaar heeft het bestuur aandacht besteed aan de verbetering van de communicatie, 

het vergroten van het aanbod activiteiten en mede dankzij Ramon inzet op werving van 

nieuwe jeugdleden. 

 

d) Financiële verantwoording (Hans Halders) 

Uitgaven 

a. Punt 43: Parkcommissie: uitgaven duidelijk hoger dan begroot: zijn nagenoeg 

allemaal eenmalige kosten die volgend jaar niet meer terugkomen (maken en 

vullen plantenbakken, insectenhotel, aanschaf kruiwagen en andere materialen).  

b. Punt 44: onderhoud banen: rekening van € 6500 voor o.a. 7 nieuwe walsen (zou 

in principe door de gemeente betaald moeten worden); 

c. Technische commissie: rekening van Ramon voor taakuren die vooraf niet 

bekend was. Is voor volgend jaar rekening mee gehouden. 

d. Maurice: terugkomend op de balans: jullie zien een lening van de Stichting BRZ 

van € 15.000,00 richting de kantine. Reden tweeledig: enerzijds we zijn 

afgelopen jaar gestart met een nieuw concept, waarbij er geen sprake was van 

kasgeld/startgeld, maar er moest wel van alles ingekocht worden. Anderzijds 

bedoeld om in de Coronacrisis te steunen om de binnenkomende rekeningen te 

kunnen betalen die daar binnenkwamen. We kwamen nl. voor bijna geen enkele 

regeling in aanmerking omdat je daarbij de inkomsten over 2019 moest opgeven, 

maar als Stichting hadden we natuurlijk nog geen inkomsten in 2019. 

 

We hebben wél gezien in de weken/maanden dát we open zijn geweest, dat er 

heel veel potentie in de kantine zit. Er zijn toen goede omzetten gedraaid. Dat is 

tenminste aan de tenniskant, de voetbalkant heeft bijna niets kunnen doen. We 

verwachten dan ook, dat wanneer we zo rond mei weer open kunnen gaan dat 



die € 15.000,00 weer terug zal vloeien naar de kas. 

 

e. Paul: we mogen heel blij zijn met de huidige beheerder die dit voor ons allemaal 

gaat doen en nog steeds wil doen. Rinie heeft aangegeven dat ze ook dit jaar 

heel graag de kantine wil blijven runnen. Waar wij uiteraard heel blij mee zijn. Er 

zijn thans ook gesprekken gaande voor de komende periode. We zullen wel in 

gesprek moeten met Caesar om te bezien hoe we de kantine samen weer gaan 

oppakken. 

 

f. Hans: in de kascommissie is naar voren gekomen dat we de bankgegevens (de 

grote bedragen) beter moeten gaan afschermen dan tot nu toe het geval is. Hans 

zal dit zo snel mogelijk in orde maken. Nu lopen we het risico dat in één keer bij 

inbrak alles weggesluisd kan worden. 

 
g. Maurice: er is nog een vraag over de huur van de accommodatie waarom die 

beduidend lager was. 

Hans: we hebben de maanden dat we niet mochten tennissen niet hoeven te 

betalen (ong. € 7.000,00) en we krijgen nog altijd een korting van de gemeente 

omdat de zaak niet in orde is v.w.b. de toezegging vanuit de gemeente dat we 

ook in de winter kunnen tennissen. 

 
h. Hans: van de Kascontrole-commissie zijn Teun (Zanting) en Cyrille (Meertens) 

geweest. Kascie. had niets schokkends ontdekt. Geen verdere opmerkingen 

vanuit de kascie. op dit moment.  

Saskia: mochten er nog zaken zijn, dan kan men dit wellicht nog per mail aan het 

bestuur doorzetten en, indien nodig, nog delen met de leden. 

 

e) Notulen van de jaarvergadering d.d. 22 januari 2020 en 27 mei 2020 

 

Er zijn geen opmerkingen of vragen over de notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 22 januari 
2020 en van 17 mei 2020. De notulen werden tijdens de ALV 2021 vastgesteld. Een afschrift van de 
notulen is te vinden op de website. 

 

3. Vooruitblik  

 

a) Doelstellingen en toekomstvisie: om leukste club van Limburg te worden verleden jaar al mee 

gestart.  

Presentatie Martijn. (Toevoegen bij notulen als bijlage.). Highlights uit presentatie: 

- Coronacrisis maakt het lastig om alle geformuleerde doelstellingen te realiseren. Maar we 

gaan op het ingezette pad door. 

 

- Jeugdcommissie is opnieuw opgericht om kinderen 365 dagen per jaar activiteiten te kunnen 

bieden, niet alleen op sportief gebied, maar ook op het sociale vlak. Dit middels een 

levendige activiteitenkalender. Wedstrijdtennis, Grand Slam voor kids, zijn enkele van de 

prominente zaken die nu opgepakt gaan worden. 

 

- Schooltennis is op dit moment uiteraard niet mogelijk, maar Ramon is heel druk met de 

werving van kinderen en laat deze ook met regelmaat meedoen met lessen. Kinderen zijn 

hierover heel enthousiast en veel kinderen van buiten onze club pakken dit ook heel positief 

op. 

 

- “De leukste club van Limburg’! Dat verschil willen we maken met jullie allemaal samen, 

dat kunnen we natuurlijk niet alleen als bestuur zijnde. Daarom, zo geeft Martijn aan, is hij 



ook heel blij met de jeugdcommissie, bestaande uit een groepje enthousiaste mensen, die 

vanuit een grote gedrevenheid iets moois willen maken van BRZ. 

 

b) Wintertennis: we willen groeien als vereniging en vorig jaar tijdens de ALV is al aangegeven 

dat we willen kijken naar de mogelijkheden van wintertennis en padel. In de tweede (online) 

ALV van 2020 in mei hebben we onze plannen uitgelegd en destijds van de vergadering ook 

groen licht gekregen om daarmee verder te gaan. Dat was geen gemakkelijke weg! 

Discussies met de gemeente verliepen ronduit moeizaam, maar een beetje als donderslag bij 

heldere hemel werden we ongeveer een maand geleden gebeld door de gemeente dat ze op 

dit moment nagenoeg volledig akkoord zijn met de garantstelling van de ballonhal. Dit wordt 

22 april aanstaande in de gemeenteraad beslist. Daarvoor moesten deze week alle stukken 

aangeleverd zijn. Op 23 maart aanstaande zal B&W daar een besluit op nemen. We zijn nu 

volop bezig om alles geregeld te krijgen, ook qua financiering en dat ziet er goed uit. We 

hebben in ieder geval goede hoop dat we komende winter, voor de periode van oktober tot 

maart, een ballonhal over 4 banen zullen hebben. 

De plotselinge ommezwaai van de gemeente heeft naar ons inzien vooral te maken met het 

feit dat we zwart op wit hebben dat de gemeente zou voorzie in wintertennis en ballonhal. De 

betreffende wethouder had in brieven zijn handtekening gezet waarin zij aangaven mee te 

willen denken over financiering als wij een goed plan zouden overleggen. De wethouder 

wilde het zich naar ons idee ook niet laten aangaan om op die toezegging terug te moeten 

komen. (En misschien waren ze ons gezeur ook wel zat.). 

 

c) Padel: de gemeente heeft aangegeven dat zij niet willen dat BRZ eigenaar wordt van 

padelbanen op ons park. In tegenstelling tot een ballonhal dus, die elk jaar opgebouwd en 

afgebroken wordt. De gemeente heeft aangegeven dat zij die investering voor hun rekening 

wil nemen. Ook daarvoor wordt nu een voorstel gemaakt. Er is een maar: de gemeente wil 

die banen alleen aanleggen als ze op de plek van de huidige tennisbaan 5 komen. We 

hebben die discussie al eerder met de gemeente gehad. De gemeente rekent met 80 leden 

per baan en zij hebben ook al eerder aangegeven dat wanneer er over zo’n 5 jaar 

baanrenovatie gaat plaatsvinden door de gemeente, wij geen 9 gravelbanen meer terug gaan 

krijgen omdat we volgens hen dan niet het vereiste aantal leden hebben als vereniging om 9 

banen te legitimeren. (Je zou dan zo’n 720 leden ongeveer moeten hebben).  

 
Als bestuur zijn we van mening dat padelbanen ons meer gaan bieden als vereniging dan die 

ene tennisbaan die opgeofferd zou moeten worden.  We hebben hier overigens niet zo veel 

in te zeggen omdat de gemeente eigenaar is van het park en dus ook bepaald wat er aan 

banen komt. Daarnaast wordt het huidige huurcontract opgezegd per 1 april en komt er een 

nieuw contract voor in de plaats.  Daar zullen naar alle waarschijnlijkheid ook andere 

voorwaarden uit gaan komen. 

Als bestuur hebben we om voornoemde redenen dan ook aangegeven naar de gemeente dat 

we akkoord gaan met de aanleg van 2 (wellicht 3) padelbanen op de plek van baan 5. (Deze 

discussie loopt nog, maar uiterlijk voorjaar ’22 hebben we ook de beschikking over 

padelbanen op ons park. We hadden dit graag dit jaar nog willen realiseren, maar dat lukte 

niet. (Dit had te maken met de hoogte van de Btw-afdracht van de gemeente). 

We hadden zelf het voorstel om de padelbanen naast de banen 6 en 7 neer te leggen, maar 

op basis van investeringskosten heeft de gemeente een ander besluit genomen. Men hoeft 

bij baan 5 namelijk minder aan de voorbereidingen voor een juiste ondergrond te doen. 

De vraag komt uit de vergadering of het geen optie is om baan 1 of 2 op te offeren. De 

voorzitter geeft aan dat deze optie minder is dan de huidige omdat we het liefste 2 banen 

naast elkaar willen hebben en houden en de verlichting op baan 5 sowieso nu al niet 

optimaal is om ’s avonds goed te kunnen tennissen. Ook baan 10 is geen optie. 

Ook de padelbanen worden overigens verlicht. Hier zijn verschillende opties voor, dat wordt 

nog bekeken. Meestal zit die verlichting aan de kooi vast. 



 

De vergadering is het eens met deze ontwikkeling. 

 

 Vraag uit de vergadering: wordt er nog iets gedaan aan verbetering bespeelbaarheid van de 

overige banen? We hebben nu een hele tijd niet kunnen spelen vanwege opdooi. Het is 

jammer dat dit steeds zo lang duurt. 

Voorzitter geeft aan dat we afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en dit is inherent 

aan de keuze voor gravel. Als de banen 10 jaar oud zijn (over zo’n 5 jaar) kunnen we kiezen 

voor een andere baansoort. De huidige banen liggen er nu overigens heel goed bij. En dat 

willen we ook zo houden. 

 

Vraag uit de vergadering: waar komt de ingang van de ballonhal? 

Deze komt recht tegenover de huidige ingang naar de kleedlokalen. Zo dicht mogelijk bij de 

kantine, dus tussen baan 6 en 7. 

 

Vraag uit de vergadering: brengt spelen en trainen in de ballonhal extra kosten met zich 

mee? 

Ja, de ballonhal wordt in principe verhuurt via wintercontracten. We hebben daar nog geen 

prijzen voor vastgesteld. Maar denk aan een prijs van € 10 tot € 15 in een daluur en in een 

piekuur tussen de € 15 en € 20 voor een baan. Dus een baan huren voor de hele winter op 

een piekuur (ong. 20-21 weken) kost dan voor 4 (of 2)personen ergens tussen de € 600 - € 

800. 

Mensen moeten zich dus inschrijven en er zullen waarschijnlijk altijd 2 trainingsbanen zijn en 

2 banen om vrij te spelen. 

 

Vraag uit de vergadering: blijft het wandelpad open? 

Ja, blijft open. Er is nu nog niet voorzien in de plannen voor een sluis naar kleedlokalen, Daar 

hebben we wel over gesproken, omdat je dan droog naar de kleedlokalen kunt en mensen 

altijd via de kantine moeten gaan en je dus de controle houdt over wie naar de hal gaat en 

wie niet. Maar daar zijn ook andere mogelijkheden voor. 

 

d) Vrijwilligersplan 

Niet aan de orde geweest. 

 

 

4. Voorstellen ingediend door leden 

Er zijn geen voorstellen ingediend. 

 

 

 

5. Verkiezing bestuursleden 

Saskia van der Westen (herbenoeming).  

Stemming verloopt (anoniem) via Mentimeter online. 



 
Saskia is opnieuw benoemd met 37 stemmen voor en 1 stem neutraal.  

Wij wensen, ook namens de voltallige vergadering, Saskia van harte proficiat met haar 

herbenoeming! 

 

6. Rondvraag en sluiting 

Dit was een korte vergadering, streven is om dit volgend jaar toch weer in de kantine te doen. 

 

a) Mireille: ik maak al enkele jaren de verjaardagskaarten voor junioren. Ben daar zelf niet zo 

handig in, wie wil mij daarmee helpen om nieuwe kaarten te maken? 

Martijn Eijssen geeft aan dat hij vanuit de jeugdcommissie contact zal opnemen. 

Saskia van de Westen geeft aan dat Philip Pammler hier ook een rol in kan spelen omdat hij 

benaderd is door het bestuur om meer voor de club te doen v.w.b. vormgeving. 

b) Hans Halders: we hebben nog een 3de lid nodig voor de kascommissie voor komend jaar. 

Wie wil dit doen i.p.v. Carsten Pammler? 

Winnie Hendriks geeft aan om dit te willen doen, naast Teun Zanting en Cyrille Meertens. 

Waarvoor dank! 

c) Lasita van Nispen: fijn zo vergaderen, lekker kort, vaker doen! 

Saskia: hou vooral goed de verdere communicatie over ballonhal en padelbanen in de gaten. 

Daar zijn we zelf heel enthousiast over als bestuur en willen we ook graag met jullie delen. 

d) Maurice: bij een definitief ‘ja’ van de gemeente voor de ballonhal willen we mensen vragen 

om deel uit te maken van een nieuw op te richten ‘Commissie Ballonhal’ en straks ook voor 

een ‘Commissie Padelbanen. Mochten er mensen zijn die nu al weten dit te willen doen, 

kunnen zij zich melden bij het bestuur. 

Hopelijk tot snel weer op het park! 

e) Roelof: en hopelijk ook bij de pub quiz, dus inschrijven allemaal! 

 

De voorzitter dankt iedereen voor deelname aan deze vergadering en wenst allen nog een fijne avond.  


