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Verslag Algemene Ledenvergadering 2020 Tennis Club Maarheeze, 

Zondag 26 juli 2020 – definitief goedgekeurd op de ALV van 5 oktober 2021 - 

12.00 uur Opening vergadering 

Dit is het verslag van de uitgestelde vergadering van maart 2020, die vanwege de 

coronacrisis niet kon doorgaan. Er zijn 31 stemgerechtigde leden aanwezig en er zijn 13 

afmeldingen binnengekomen. Dit betekent dat het quorum net is gehaald en de vergadering 

kan starten. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom en speciaal de ereleden Hein 

en Petra Guns, Ludo Gubbels en de aanwezige oud voorzitters Jan van Mierlo en Wim Guns. 

Gelukkig zijn er tot nu toe geen leden door de coronacrisis ernstig ziek geworden. 

1. Notulen jaarvergadering 2019 
De notulen worden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.  

 

2.  Mededelingen van het bestuur/evaluatie bestuursjaar 2019/2020 
•  Nieuwe banen  

2019 was een keerpunt in de geschiedenis van TCM met de vernieuwing van de 

kunstgrasmat van baan 1,2 en 3. Dit was mogelijk door financiering van de 

gemeente, een lening van de gemeente aan TCM en subsidie van de rijksoverheid. 

Ook is het hekwerk van baan 4 en 5 vernieuwd en is het paviljoen opgeknapt. Een 

deel van de oude heesters op het park is vervangen door jonge exemplaren.  

We zijn er erg blij met deze upgrade van banen, park en paviljoen, waar we weer 

jaren mee vooruit kunnen. Met dank aan alle vrijwilligers waarmee dit tot stand is 

gekomen.  

• Beheer van de banen in eigen hand.  

Afgelopen jaar is er uitgebreid met de gemeente gepraat dat wij zelf 

verantwoordelijk worden voor het beheer van de banen. We doen dit nu al jaren zelf 

met behulp van de VUT ploeg, maar moeten de gemeente hiervoor toch betalen. De 

gemeente heeft nu TCM als pilot aangewezen om dit zelf te mogen doen waardoor 

er een aanzienlijke vermindering in kosten mogelijk wordt. De afspraken moeten nog 

worden geformaliseerd.  

• Gebouw handboogvereniging: Dit jaar is het oude gebouw van de 

handboogvereniging in gebruik genomen, waarin we de apparatuur opslaan 

waarmee we de banen onderhouden. 

• Gezamenlijk beheer Romrijten park 

Er is een stichting Romrijten opgestart met de verenigingen die het Romrijten park 

gebruiken. Doel van de stichting is om het onderhoud van het park te organiseren 

evenals de gezamenlijke belangenbehartiging van de verenigingen naar de 

gemeente, zoals bv de inkoop van energie. 
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• Tennis technische resultaten 

- Het tweede jeugdteam is erg succesvol geweest en meteen kampioen geworden 

- We hebben veel activiteiten verricht om meer jeugdleden te krijgen wat als erg 

succesvol mag worden beschouwd (zie ook ledenanalyse) 

- Er is meegedaan met wintercompetitie en Cranendonck toernooi en met 3 

senioren teams in de competitie. Helaas konden we maar een senioren 

herenteam inschrijven voor de Najaarscompetitie van 2020 tezamen met de 

twee jeugdteams. 

- Helaas was door de Coronacrisis niet mogelijk te tennissen van maart 2020 tot 

begin juni en zijn alle competities verschoven naar het najaar en hebben we alle 

geplande activiteiten moeten cancellen of verschuiven. 

• Analyse van het ledenbestand  

Het aantal leden is dit jaar stabiel geweest. Er vertrekken ongeveer evenveel leden 

als er bijkomen. Op dit moment zijn er 182 leden. Wel is het aantal jeugdleden 

toegenomen tot 28 (van 12 vorig jaar) door het gerichte jeugdbeleid en het grote 

enthousiasme van onze trainer Edwin Vissers. Er zijn ook een aantal leden van 

middelbare leeftijd bijgekomen waardoor de gemiddelde leeftijd van de leden van de 

club aanzienlijk is gedaald. Het doel blijft een vereniging te krijgen van 250 leden met 

50 jeugdleden. 

• Nieuwe statuten en huishoudelijk reglement. 

Het plan was dit jaar de statuten en het huishoudelijk reglement te vernieuwen. We 

hebben hier echter bij nader inzien toch vanaf gezien vanwege de verplichting van de 

KNLTB alle leden ook lid van de KNLTB te moeten maken. Dit blokkeert nl het 

lidmaatschap van een multi vereniging wat met name voor jongere kinderen 

interessant zou kunnen zijn. Het is duidelijk dat op dit moment de sportbonden daar 

nog niet aan toe zijn (en de individuele verenigingen in Maarheeze trouwens ook 

niet). Wij willen echter deze toekomstige mogelijkheid nu niet blokkeren. 

• Digitalisering 

De KNLTB software is verder in gebruik genomen  

- Website is verder uitgebouwd en wordt steeds meer bezocht 

- de contributiebetaling is uitgebreid met de betaling van het lesgeld voor de jeugd 

via de club; 

- Communicatie naar de leden. Er wordt gemiddeld een e-mail per week naar de 

leden gestuurd. Dit wordt duidelijk op prijs gesteld; 

- In verband met de coronacrisis is elektronisch reserveren van de banen 

geïntroduceerd. We zullen hiermee doorgaan ook als dit niet meer nodig zou zijn 

voor de coronacrisis. Op een vraag of er ook een elektronisch bord komt 

antwoord het bestuur dat er dan een investering nodig is omdat het bord binnen 

moet worden opgehangen en toegankelijk voor iedereen. Daar zijn nu geen 

plannen voor en iedereen kan het inzien via de app op de telefoon.  

Als iemand hulp nodig heeft bij het maken van wachtwoorden of het installeren van 

de app kan Jaap of Ramon daarmee helpen. Even een mailtje sturen. 
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Verder is recentelijk een pinapparaat aangeschaft zodat we contactloos kunnen 

betalen. Het bestuur verzoekt de leden hier bij voorkeur gebruik van te maken. Bij 

andere clubs is het al gebruik dat uitsluitend elektronisch kan worden betaald. 

 

3. Financieel verslag 2019 

Arnold heeft aangegeven te stoppen als penningmeester. We hebben een opvolger 

gevonden: Britt Scholte-Extra. De leden hebben inmiddels hun instemming verleend 

met haar benoeming. Ze kan helaas nu niet aanwezig zijn vanwege vakantie en 

daarom geeft Arnold geeft toelichting op de cijfers van afgelopen jaar (en later de 

begroting van het komende jaar).  

• De resultaten worden gedomineerd door de investering in park en banen. Door 

scherp in te kopen, zoveel mogelijk zelf te doen en toezicht op de uitvoering is een 

bedrag van 8000.- Euro overgehouden. Dit zal worden toegevoegd aan de reservering 

om banen in de toekomst te vernieuwen. 

• Vanwege de coronacrisis zijn er geen barinkomsten geweest van maart – juni. 

Gelukkig hebben we gebruik kunnen maken van de NOW regeling waardoor de 

‘coronapijn’ voor de vereniging, grotendeels is verzacht  

• Verder was er een onzekerheid mbt de hoogte van onderhoudskosten van de banen. 

Hierin is nu duidelijkheid gekomen. Verder heeft de gemeente een naheffing gestuurd 

mbt energiekosten over de jaren 2016, 2017 en 2018, die door TCM  is geweigerd. 

Hierin wordt samen opgetrokken met de voetbal en hockeyvereniging.  

Al met al is voor 2019 een tekort van ongeveer 4000.- Euro gerealiseerd die ten laste van 

de reserve komt.  

Kaskommissie verslag en nieuwe kaskommissie. 

Albert Beldman en Peter Hartman vormden dit jaar de kaskommissie en Peter doet 

verslag. 

De kaskommissie heeft de boeken gecontroleerd en geen onregelmatigheden 

geconstateerd. De penningmeester wordt bedankt en gedechargeerd  over het boekjaar 

2019-2020. De kascommissie wordt bedankt. Volgend jaar bestaat de kaskommissie uit 

Peter Hartman (vz) en Cees Leenhouts.  

 

4. Beleidsplan 2020 

John licht het plan voor het komende jaar toe 

• Zomerchallenge: Ook dit jaar is er meegedaan met de zomerchallenge. Er zijn acht 

deelnemers 

• Jeugd: ook dit jaar zullen we ons concentreren op de jeugd en activiteiten voor de 

jeugd organiseren: zoals een ouder kind toernooi. We streven ernaar een derde 

jeugdteam in de competitie mee te laten doen in 2021 en een uitwisseling met Budel 

te realiseren. 
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• In september 2020 zullen we starten met een nieuwe interne competitie. 

• Verder doen we mee met wintercompetitie en Cranendonck toernooi. 

• Het is de bedoeling om in 2021 met meer senior teams mee te doen met de 

competitie 

• De oefenmuur zal worden ge-upgrade en in ere hersteld. 

 

5. Begroting 2020 en contributie 2020 

De begroting voor volgend jaar wordt door de penningmeester besproken en 

toegelicht. Zoals al toegelicht was er de afgelopen jaren een structureel tekort van 4000 

Euro wat een intering van de reserve betekent. 

Op een vraag of dit zo door kan gaan antwoord het bestuur dat er komend jaar een 

financieel plan zal worden gemaakt om de begroting structureel in balans te krijgen. Er 

wordt dan gekeken zowel naar de kosten als baten kant. Er is nu een beter zicht op de 

toekomstige kosten kant als het beheer van de banen in eigen hand komt. Ook denkt 

het bestuur door gezamenlijk inkoop van energie aanzienlijke kosten te kunnen 

besparen.  

Op dit moment zullen daarom lidmaatschapsgelden en kantineprijzen niet verhoogd 

worden.  

De vergadering gaat akkoord met de begroting. 

 

6. Samenstelling bestuur en kommissies.  

De voorzitter bedankt alle leden die zich belangeloos hebben ingezet het afgelopen jaar.  

Ludo Gubbels en zijn VUT ploeg en Jaap met de administratie (Wilma en Ramon) hebben 

uitstekend werk verricht. De financiële zaken worden al jaren uitstekend geregeld door 

Arnold. Arnold blijft beschikbaar voor Brit om haar verder in te werken en te helpen. 

De voorzitter roept verder alle leden op om actief te worden als vrijwilliger. We hebben 

nog allerlei taken te doen en dat kan alleen maar gerealiseerd worden met ieders hulp. 

Het hoeft niet permanent te zijn maar het kan ook zijn het incidenteel organiseren van 

een activiteit. 

Daarna krijgt Arnold uit handen van Wethouder van der Wiel de vrijwilligerspenning van 

de gemeente voor al zijn verdiensten voor TCM als penningmeester en een “diamond in 

de box” van de vereniging, De voorzitter sluit de vergadering om 13.15 uur waarna we 

starten met het openingstoernooi. 

 


