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Algemene ledenvergadering Tennisvereniging ‘De Balledonk’ 
25 januari 2021 

Aanwezig:   
       
Wim Dortmans 
Cyriel Haeve 
Heidi van Gaal 
Elke van Gaal 
René Steenbakkers 
Marloes Bijnen 
Susan van den Akker 
Marco Sep 
Manon Bax 
Marc Ketelaars 
Monique Gibbels-Zonnenberg 
John Gibbels 
Peter van Mierlo 
Johan Vermeulen    
Edward van de Weijer 
Rob Dortmans 
Jan Habraken 
Riky Habraken 
Angelique van de Laar 
Tino van Gaal 
Anneke Sikkema 
Marga Goossens 
Tim van de Wal 
Hans Olivier 
Suzanne van Lankvelt 
Ramon Kézér 
Henriette van der Linden  
Frank de Wilt  
   
Diverse leden hebben zich afgemeld. 
 
Notulist: Margo van Dijk 
 
1.  Opening door de voorzitter 
De voorzitter Wim Dortmans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  Vanwege de 
coronamaatregelen vindt het overleg online plaats via teams. De voorzitter wenst iedereen een prettige 
vergadering toe. 
Het financiële gedeelte van de vergadering heeft al plaats gevonden en wordt straks nog kort toegelicht door 
de penningmeester.  
 
De voorzitter kijkt kort terug op enkele gebeurtenissen en activiteiten die het afgelopen jaar plaats gevonden 
hebben. 
 

2. Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 februari 2020. 

De notulen van 2020 zijn op de website gepubliceerd. Er zijn geen opmerkingen. Het verslag wordt door de 
algemene ledenvergadering goedgekeurd. Met dank aan de notulist. 
 
  

http://www.tvdeballedonk.nl/startpagina/Actueel%20nieuws.htm
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3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 
We hebben een bijzonder jaar achter de rug. Als bestuur hebben we veel vragen ontvangen. Velen van ons zijn 
ziek geweest in meer of mindere mate. Corona gerelateerd maar ook ander leed. Helaas zijn ons ook dit jaar 
mensen ontvallen. Het is belangrijk om elkaar blijven te ondersteunen.  
We hebben wel het hele jaar kunnen tennissen en hier mogen we gelukkig mee zijn. We konden elkaar toch 
nog ontmoeten op de tennisbaan. We hebben ook een speciaal corona abonnement in het leven geroepen. Er 
is geen externe competitie geweest. Er zijn maar een paar toernooien georganiseerd.  Ons 50 jarig jubileum 
hebben we in beperkte mate kunnen vieren, met een klein aantal genodigden. Het feest zelf is uitgesteld. 
Hopelijk kunnen we dit in september alsnog vieren.  
Intern moesten we ons aanpassen aan alle maateregelen, die steeds opgelegd werden. Er is veel overleg 
geweest met allerlei partijen.  
 
De visiegroep: 
Tijdens de vorige ALV is afgesproken, dat we een visiegroep in het leven zouden roepen. We zijn dichtbij gaan 
kijken, wat er nu moet gebeuren. We hadden gedurende een aantal jaren een begrotingstekort en hier is als 
eerste naar gekeken. We hebben ledverlichting aan laten leggen, met veel steun van de Stichting en TD. We 
hebben dit bekostigd met 35% subsidie plus een goedkope lening, waardoor we het kosten neutraal aan 
konden leggen. Dit levert de club veel op. Op stoomvoorziening is een extra besparing gedaan door 1 
stroomkast los te koppelen. De TD heeft zelf de bekabeling verzorgd. Dit levert per jaar honderden euro’s op.  
Wat betreft het onderhoud van het terrein is er veel gebeurd. We hebben de kosten voor de schoonmaak van 
de kantine door  een extern bedrijf terug gebracht. Een aantal werkzaamheden worden door de leden zelf 
uitgevoerd.  
Er hebben 4 bijeenkomsten plaats gevonden.  
 
Aanbevelingen investeringen: 
De TV heeft gekeken naar de mogelijkheid van het aanleggen van padelbanen. Dit idee speelde bij de visie 
groep maar ook bij meerdere leden. De Stichting heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de kosten. 
Er is een kostenberekening gemaakt en we hebben gekeken op welke plek we de banen aan zouden kunnen 
leggen. De KNLTB is gefuseerd met de Padelbond, dus beide sporten kunnen ze aanbieden. Steeds meer TV’s 
bieden ook padel aan en je ziet de populariteit in de regio stijgen. De Stichting heeft de plannen bijna klaar en 
zal het aan het bestuur voorleggen.  
Er volgen wat discussies over de locatie van de padelbanen. Het plan is gebaseerd op baan 3; daar zouden we 2 
padelbanen aan kunnen leggen. De mat is sowieso aan vervanging toe. Dus door deze aanpak kunnen we de 
kosten verleggen. Dat is vlak bij de kantine en we kunnen het terras aan die kant uitbreiden.  
Vraag Marco Sep: is er gekeken of ze op baan 4 kunnen komen? Daar is ook naar gekeken, maar de optie van 
baan 3 is aantrekkelijker omdat de padelbanen dan dichtbij de kantine liggen.  
Manon Bax merkt op dat je vanuit de kantine baan 4 niet meer kunt zien; dan moet je door de kooi heen kijken. 
Waarom niet baan 4 gebruiken? Reactie: omdat je dan baan 3 gaat isoleren van de rest. 
Peter van Mierlo: Er is gekeken naar deze optie. Solitaire coniferen, daar een plein organiseren. Dan komt er 
ook meer transparantie naar baan 7 en 8. Het idee is de padelbanen zo centraal mogelijk te leggenen 
aansluitend het terras opknappen. De Stichting denkt dat dit de beste optie is.  
Suzanne van Lankvelt: wordt er ook nog gekeken naar de mogelijkheid een oefenmuur te maken? Dat plan is 
voorlopig van de baan. Er is nog geen beslissing genomen over de realisatie van het plein.  
Marc Ketelaars adviseert goed na te denken over de juiste positionering op het park en eventueel de leden te 
raadplegen. Reactie Wim: Dat is een mogelijkheid. We willen vandaag van de leden weten of we als vereniging 
door moeten gaan met onze plannen. Hierbij sluiten we aan bij ontwikkelingen in het land.  
Angelique vd Laar vindt het jammer als er veel groen verloren gaat met de aanleg van een plein. Komt dit groen 
ergens anders terug? Peter van Mierlo zegt dat er niet meer ruimte is om extra groen te creëren. Insteek is 
meer openheid in het park.  Rondom het park hebben we allemaal groene hagen. Misschien gaan we die hagen 
lager maken zodat je vanaf de parkeerplaats op het park kunt kijken.  
Jan Habraken: de helft van baan 3 en de helft van baan 4: is dat mogelijk? René Steenbakkers zegt dat je de 
banen niet naar de achterkant moet schuiven. De banen moeten volop in de belangstelling komen en daarom 
vooraan komen te liggen. Bovendien kunnen er geen 2 padelbanen achter elkaar komen. Als we ze op baan 4 
leggen wordt het een veel grotere ingreep.  
Opmerkingen van Suzanne en Anneke: zorg dat er ook genoeg faciliteiten zijn voor de jeugd blijven, zeker 
gezien de terugloop van het aantal jeugdleden.  
Marco Sep vraagt of we een gedeelte van de parkeerplaats mogen innemen voor het aanleggen van 
padelbanen. De gemeente geeft aan dat dit geen optie is.  
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We gaan de opties op een rijtje zetten en later in overleg met de leden een besluit nemen.  We proeven 
consensus over het aanleggen van padelbanen. Wim vraagt aan de leden of ze akkoord gaan. De ALV gaat 
akkoord. De definitieve plannen gaan we in overleg met de leden uitwerken.  
 
4.  Bestuursbeleid 2021 
Het algemene beleidsplan komt op de website.  De voorzitter ligt e.e.a. toe: 
De visie is in ontwikkeling met ondersteuning van Johan Vermeulen van het NOC NSF. Er wordt een nieuwe 
groep opgericht die naar de toekomst gaat kijken. Vanuit gelden van het Bernhezer Sport Akkoord kan Johan 
de TV ondersteunen. Als de leden graag mee willen denken kunnen ze dit kenbaar maken aan het bestuur.  
Johan is vandaag aangesloten om alvast wat feeling te krijgen van wat er speelt binnen onze vereniging.  
Financieel op orde: Cyriel heeft een uitgebreide toelichting gegeven tijdens het vooraf gaande financiële 
gedeelte. Er is al veel gedaan en er zijn goede plannen. Belangrijk is het behoud van leden.  
Bezetting commissies: we krijgen de commissies moeizaam bezet. We gaan kijken hoe we de leden enthousiast 
kunnen krijgen om een bijdrage te leveren aan een commissie. 
Ledenwerving: we hadden al het zomerabonnement, daar komt nu het winterabonnement bij (i.v.m. corona). 
De trainer heeft hierin een actieve rol en het bestuur heeft regelmatig een gesprek gehad met Ben, ook in 
overleg met TC en JC.  
De aanleg van de padelbanen, zoals eerder genoemd,  is ook een onderdeel van het bestuursbeleid van het 
komende jaar. 
Peter van Mierlo: heeft het bestuur actief leden geworven in de nieuwe wijken? Er is in het bestuur wel over 
gesproken, maar het is nog niet tot concrete acties gekomen. Er waren ideeën, maar vanwege corona waren 
die het afgelopen jaar niet uitvoerbaar. Bovendien is het voor het bestuur lastig om ook dit nog op te pakken. 
De bestuursleden zitten al te veel in de uitvoering. Het zou beter zijn wanneer andere leden dit op konden 
pakken.  
 
 
5.  Bestuur van de club 
De voorzitter presenteert een overzicht van de diverse taken en personen en geeft een uiteenzetting van de 
diverse activiteiten van het bestuur. 
Er hebben 9 vergaderingen plaats gevonden.  
Het bestuur heeft diverse gesprekken gehad met de met commissies, er hebben evaluaties plaats gevonden en 
er zijn plannen gemaakt. We zijn bezig met het ontwikkelen van visie ontwikkeling samen met de KNLTB.  
Verder hebben we contact met Ben, onze clubtrainer en met de Stichting. Dit is een aandachtsgebied voor de 
TC. We bezoeken congressen, trainingen en nemen deel aan een regio-overleg. Onderhouden contacten met 
de gemeente en de KNLTB. 
 
Margo stopt met het secretariaat en er is nog geen vervanging. Mogelijk kunnen we wat schuiven in de taken  
maar ook daar is nog geen concreet plan voor.  
Peter van Mierlo: dit is een flinke taak, die je niet zo maar kunt verdelen. Belangrijk om een deskundig iemand 
hiervoor te zoeken.  
 
Marga Goossens: heb je ook aangegeven dat je deel neemt aan het Sportakkoord? Wim heeft dit genoemd in 
verband met de inzet van Johan Vermeulen. Marga zit in 2 werkgroepen en kan hierin ook wat voor de TV 
betekenen.  
 
6.  Ledenadministratie 
 
Susan vd Akker en Marloes Bijnen hebben sinds begin dit jaar de ledenadministratie overgenomen. Ze zijn 
digitaal ingewerkt en dat is prima verlopen.  
 
Ledenbestand per 1-12-2020: 
530 leden waarvan 
- 17 leden met een corona lidmaatschap 
- 14 vrijwilligers 
- 46 jeugdleden 
 
 
Vorig jaar 485 leden; nu 45 leden meer, (na 1 januari hebben zoals gebruikelijk weer veel leden opgezegd). 
35 mensen hebben gebruik gemaakt van het zomerabonnement. Hiervan zijn er 10 lid geworden. 
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7.  Barcommissie 
Jan Habraken doet het woord namens de commissie.  
Hij noemt de leden van de commissie op. Jan kondigt aan, dat hij met zijn activiteiten stopt aan het einde van 
dit jaar.  
Door de pandemie is de kantine zeer beperkt open geweest. In februari was er een gezellige carnavalsavond 
voor prinses Heidi, in maart ging de kantine dicht en zijn bepaalde producten geschonken aan de 
gemeenschap.  
In de maand september hebben we twee geslaagde toernooien gehad: de Clubkampioenschappen en het 35 
plus toernooi. In deze maand hadden we ook ons 50 jarig Jubileum waarvoor een receptie is georganiseerd 
samen met de feestcommissie. 
In oktober gingen we weer dicht en overgebleven spullen zijn door sponsor GBA overgenomen.  
 
 
8.  Open Toernooi Commissie 
John Gibbels doet namens de commissie het woord. Het toernooi is dit jaar niet door gegaan. 
De commissie bestaat nog maar uit 3 leden en men is op zoek naar nieuwe leden om de commissie te 
bemensen.  
We weten nog niet of het door zal gaan maar de commissie is al bezig met het voorbereiden van het toernooi 
in mei 2021. 
 
9.  35 Plus Toernooi 
Er is niemand van de commissie aanwezig en er is vooraf geen bijdrage aangeleverd. 
Het was heel goed georganiseerd en druk bezocht toernooi. 
 
10.  Website 
Susan van de Akker legt uit, dat zij samen met Angelique vd Laar en Marco Sep het KNLTB website format heeft 
bekeken. Door gebruik te maken van deze optie komt er een koppeling met de ledenadministratie, waardoor 
bepaalde administratie geautomatiseerd wordt. Ook zijn er andere voordelen: als je een agenda toevoegt  
komen de  activiteiten meteen op de kalender te staan.  Het  gebruik van de KNLTB-app geeft op termijn 
nieuwe mogelijkheden zoals het digitaal afhangen en reserveren van banen. 
Maar voor nu is de commissie bezig de website aan te vullen en in de lucht te krijgen. Ze zijn druk met het 
verzamelen van content. Er is aan de commissies gevraagd input te leveren, maar dat hebben we nog niet van 
iedereen ontvangen.  
De website is nog onder constructie. Als het klaar is wordt alles online gezet. Suzanne geeft een preview en een 
toelichting over de verschillende mogelijkheden.  
 
11.  Senioren Plus Commissie 
Peter van Mierlo geeft een toelichting. Op dit moment is alleen het donderdagmiddag hutselen mogelijk. Dit is 
een groot succes.  
De Regtuit competitie is helemaal komen te vervallen.  
Het is een gezellige club, maar dit jaar hebben verdere activiteiten helaas hebben geen doorgang gekregen.  
 
12.  Sponsor Commissie 
Jan Habraken doet namens de commissie het woord.  
Vanwege corona gingen geplande activiteiten niet door. Bestaande sponsoren hebben we kunnen behouden. 
Speerpunt: zichtbaarheid van de TV vergroten. Aandacht geven aan activiteiten in de diverse media.  
Communiceren via facebook en/of de Bernhezer. 
Er is een rolator-basket geschonken aan Laverhof. 
Komend jaar wil de commissie verder met het werven van nieuwe sponsoren, de bestaande sponsoren op een 
sportieve manier betrokken houden bij onze club en het organiseren van evenementen, zoals een 
bedrijfstennistoernooi. 
 
13.  Technische commissie 
Anneke Sikkema doet het woord 
De TC bestaat uit: Ronald, Anneke, Ben, Hans, Elke en Ine. 
 
Taakverdeling binnen TC: 
- Externe competitie volwassenen > Anneke en Ronald 
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- Externe competitie jeugd > oranje en rood > Elke   
                                            groen en junioren > Ine 

Samen met Ben zorgen zij voor de indeling en communicatie 
- Sjors sportief, schooltennis, diplomatennis > Ben 
 
Jeugd 
Er hebben zich 3 kinderen via Sjors Sportief aangemeld en deze 3 kinderen zijn ook allemaal lid geworden.  
Dit jaar heeft op 8 maart de diplomatennis door kunnen gaan als een van de weinige activiteiten die door 
hebben kunnen gaan. Ook hebben enkele competitiedagen doorgang kunnen vinden.  
 
- aantal jeugdleden 2020 > 46 (26 leden minder dan 2019) waarvan er 8 naar volwassene zijn gegaan 
- 35 jeugdleden hadden een all-in pakket. 
- interne wedstrijden op woensdag zijn niet doorgegaan. 
- generatietoernooi is niet door gegaan. 
- uitstapje i.v.m. 60 jarig jubileum is niet door kunnen gaan. 
- 10 jeugdleden namen deel aan de tenniskids.  
- 23 jeugdleden namen deel aan de externe competitie(voorjaar). 
- 18 jeugdleden zouden deelnemen aan de externe competitie (najaar). 
 
Speerpunten voor 2021 m.b.t jeugd. 
- Jeugdleden aantal voor 2021 daalt. Tevens meer kinderen naar pakket B gegaan.  

Dit bekent minder kinderen voor de tennisles en competitie. 
- 4 jeugdleden zijn 18 jaar geworden en gaan door naar de volwassene competitie. 
- Aandacht voor jeugdledenwerving is van belang. Dit zal in deze corona periode moeilijk zijn.  
- All-in abonnementen blijven gehandhaafd 
 
Trainingen 
In 2020 hebben er 5 senior groepen met 4 personen het hele jaar getraind, bij de jeugd waren dit 7 groepen 
met gemiddeld 6 kinderen per groep.  
Er is ook een korte tenniscursus aangeboden en hiervoor hebben 8 mensen zich ingeschreven: twee groepjes 
van 4 personen. 
 
Externe competitie (senioren) 
De competitie is afgelopen jaar helaas anders verlopen i.v.m. Covid-19. De voorjaars- en de wintercompetitie 
zijn niet doorgegaan. De voorjaarscompetitie is verschoven naar het najaar onder de naam ‘competitie 2020’. 
De animo voor deze competitie in het najaar was groter dan in 2019 (4 teams meer). Helaas is ook deze 
competitie halverwege gestopt. Doordat de animo voor de interne competitie afneemt, was het mogelijk om 
met 6 competitieteams te spelen op de vrijdagavond. De vrijdagavond is veruit het meest populair bij TV de 
Balledonk. 
 
Ine en Elke hebben geen kinderen meer die bij de jeugd zitten en stoppen daarom volgend jaar met hun 
activiteiten.  
 
14.  Technische Dienst 
René Steenbakkers geeft een toelichting op de activiteiten van de TD: 
Het wekelijks slepen en vegen van de banen. Onderhoud van bestrating en plantsoenen (in samenwerking met 
IBN. Bladvrij maken van de banen in herfst (door IBN).  De 4 eiken bij de speeltuin op gekroond (gesnoeid).                             
Onderhoud en reinigen zonnepanelen en reclamezuilen    Begeleiding en hulp bij aanleg  van de ledverlichting.                                
Tevens hebben zij 150 meter kabel gelegd van de kantine naar stroomkast van baan 7-8 waardoor de meter 
daar kon vervallen, wat een besparing van €800 (vastrecht) per jaar oplevert. 
Dit werd mogelijk door de aanleg van ledverlichting (lager verbruik). 
 
15. Versiercommissie 
De commissie heeft de kantine versierd voor het Carnavalsfeest voor Prinses Heidi. Daarna ging de kantine 
dicht.  
Verder waren er diverse decoraties voor het terras en is de tent aangekleed voor het jubileum. 
 
16.  Wintercommissie 
De interne wintercompetitie is niet door gegaan. 
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17.  Zomercommissie 
Monique Gibbels doet het woord. 
De interne zomercompetitie is niet doorgegaan.  Het was wel voorbereid en er is overlegd met de TC voor de 
gezamenlijke planning. Het is onduidelijk of de zomercompetitie dit jaar door kan gaan.  
Er zijn 6 commissieleden en er is nog 1 vacature. 
 
18.  Financieel verslag van de penningmeester 
Het eerste gedeelte van de avond heeft er een overleg plaats gevonden met een aantal leden en de 
penningmeester plus de voorzitter.  
Christ-Jan Hoevenaars en Benno Smits hebben de kascontrole gedaan 
Afgelopen jaar was het ook financieel een bijzonder jaar. Vorig jaar hadden we een tekort op de begroting. Dit 
jaar is er gekeken hoe we kosten kunnen besparen en daar zijn we meteen mee begonnen. Daarna brak de 
corona epidemie uit en hadden we bijna geen inkomsten van de kantine.   
We hadden een tekort van € 15.000 op de begroting, maar we hebben het jaar met een tekort van slechts  
€6000 afgesloten, wat geen probleem is voor de vereniging. We hebben voldoende reserves, maar we moeten 
niet structureel tekorten hebben. De prognoses zijn goed. Er is gesproken over de contributie. We hebben de 
leden weinig kunnen bieden het afgelopen jaar en daarom willen we de contributie op hetzelfde peil houden. 
Als we padel aan gaan bieden kan het nodig worden de contributie te verhoren.  
 
19.  De kascontrole 
De kascontrole is uitgevoerd door Christ Jan Hoevenaars en Benno Smits..  
Zij gaan akkoord met het verslag van de penningmeester.  De algemene ledenvergadering gaat akkoord en 
verleent decharge aan het bestuur.  
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie.   
 
Benoeming nieuwe kascontrole commissie: 
Christ-Jan Hoevenaars verlaat de kascontrolecommissie Benno Smits zal deze taak volgend jaar weer op zich 
nemen.  We zoeken nog een tweede lid. 
 
Peter van Mierlo: vorig jaar zaten we in een financiële crisis. Door de inzet van twee werkgroepen zijn er 
plannen opgesteld. Niet alles is uitgevoerd door de pandemie. Peter vraagt of de plannen van toen het 
komende jaar alsnog uitgevoerd kunnen worden. We hebben minder uitgegeven het afgelopen jaar, maar de 
kosten moeten in de toekomst ook in de hand gehouden worden.  
Cyriel geeft aan, dat we er inderdaad nog niet zijn en dat we een aantal lastige keuzes moeten maken. Met 
name op het beleid van vrijwilligersbeleid. 
 
19,  Bestuursverkiezingen 
Aftredend is Margo van Dijk. Zij is  niet herkiesbaar en er is een vacature voor het Secretariaat. 
Wim bedankt Margo voor haar inzet. 
 
 
 
20.  Rondvraag 
Suzanne van Lankvelt:  In 2019 is er ook een oproep gedaan om mee te denken over de toekomst van de Club. 
Lisanne heeft aangeboden daar over mee te willen denken, maar heeft hier niets meer van gehoord. Het is ons 
niet gelukt om dit als bestuur zelfstandig op te pakken. Samen met Johan gaan we dit het komende jaar vorm 
aan geven. Suzanne geeft aan dat het belangrijk is om te blijven communiceren. 
Riky Habraken: zij wil het bestuur bedanken voor haar inzet het afgelopen jaar.  
 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen.  


