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Schandeloseweg 3 

5941 CP Velden 

 

Notulen digitale algemene ledenvergadering 07-12-2020 

 
1. Opening  
Voorzitter Theo Heijligers opent de 55e algemene ledenvergadering van TC Velden en heet 

alle aanwezigen welkom. De vergadering wordt vanwege de corona maatregelen digitaal 

gehouden. 

Afmeldingen bestuur: Mara Lommen. 

Afmeldingen leden: Jo en Piet Wismans, Wies Boonen, Elly Maassen, Clara Oostwegel 

Aanwezig via Teams: 30 leden 

 

In memoriam 
Op 18 juli overleed Pierre Brueren en op 20 juli Jan Pasmans. Theo leest voor beide een kort 

in memoriam voor. De complete tekst is terug te lezen in het jaarverslag.  

Er wordt een moment van stilte gehouden voor Pierre en Jan. 

 

2. Ingekomen stukken 
Mail van Jeanne Clabbers betreft de contributie van ereleden en leden van verdienste Wordt 

later in de vergadering behandeld. 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering 02-12-2019 
Zowel tekstueel als inhoudelijk geen opmerkingen. Goedgekeurd.  
 

4. Jaarverslag 2020 
Alles is anders dit jaar. Waar andere jaren sprekers aan het woord kwamen zal Theo nu het 

jaarverslag toelichten.  

In het voorjaar net voor de opening van het seizoen kregen we te maken met het coronavirus 

en de daaropvolgende maatregelen. De eerste Lock down was een feit en ook tennissen was 

niet toegestaan. Het bestuur heeft snel moeten schakelen, we konden niet terugvallen op een 

draaiboek, dus handelen met gezond boerenverstand. Op het moment dat tennis weer mogelijk 

was, stonden de commissies klaar om hun taken op te pakken. In korte tijd werden de banen 

in orde gemaakt. Lessen konden weer worden gevolgd. Diverse toernooien werden 

georganiseerd en druk bezocht. Ben zorgde voor leuke activiteiten met een hapje en een 

drankje. Theo bedankt alle commissies en leden voor hun flexibiliteit en inzet. 

Vanuit het bestuur hebben we de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden 

en daar waar nodig alle richtlijnen opgevolgd. Iedereen heeft zich goed aan de regels 

gehouden en geen enkel incident heeft plaatsgevonden. Theo bedankt hier iedereen voor. 

Door de maatregelen heeft TC Velden financieel een klein verlies geleden. Thomas Blom zal 

dit later toelichten. We blijven zowel financieel alsmede ledenaantal een gezonde vereniging.  
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Het hoofdpijndossier baan 1 en 2 is gelukkig afgesloten. Samen met de leverancier zijn we tot 

een oplossing gekomen en er zijn volledig nieuwe banen gelegd. Financieel zijn we tot een 

goede oplossing gekomen. Banen zijn vergoed met in mindering van de afschrijving van 4 

jaar welke we maar 3 jaar hoeven te betalen. Tevens hebben we ook nog 

onderhoudsmaterialen gekregen. 

 

Na 13 jaar stopt Ben als kantinebeheerder. We komen hier later in de vergadering op terug. 

 

De sponsorcommissie heeft ook te kampen gehad met de crisis. Sponsoren haakten af en 

werving was erg lastig, maar door de jarenlange band hebben we ook veel sponsoren kunnen 

behouden.  

 

Gelukkig hebben we de vrijwilligers dag in september toch kunnen houden. Door de 

maatregelen was een activiteit niet mogelijk maar desondanks was het een zeer gezellige 

geslaagde dag. 

 

De evaluatie met Maximum Tennis heeft plaatsgevonden. Op een paar kleine punten na zijn 

we heel tevreden. 

 

Theo verwijst voor meer info naar het jaarverslag op de site. 

 

5. Afscheid Ben 

Zoals bekend heeft Ben vorig jaar aangegeven het contract met TC Velden te beëindigen.  

Ben, de altijd goedlachse, betrokken, echte horecaman gaan we missen. 13 jaar een 

uitstekende gastheer. Iedereen, ook nieuwe leden voelden zich thuis in de kantine. Het zegt 

genoeg als tegenstanders, tijdens de competitie, voor de 2e keer bij ons op bezoek kwamen 

Ben direct herkennen. Voor het bestuur was Ben de oren en ogen voor wat er gebeurde op het 

park, nooit te beroerd om er zijn mening over te geven. Een megagroot dank je wel van alle 

leden is op zijn plaats. Jammer dat Ben moest eindigen in een “sjit” jaar. Uiteraard wordt er 

voor Ben en zijn team een passend afscheidsfeest georganiseerd zodra dit weer mag.  

 

Ben heeft zelf een stukje geschreven dat door Theo wordt voorgelezen. Dit wordt z.s.m. 

gepubliceerd zodat alle leden dit kunnen lezen. 

 

6. Welkom Jens 

Vanaf medio januari waren we in gesprek met Jens Hegger als opvolger van Ben. In oktober 

hebben we het nieuwe contract getekend. Heel blij en vol vertrouwen zijn wij met onze 

nieuwe kantinebeheerder Jens Hegger. Jens neemt per 1 januari 2021 het stokje over. Wij 

wensen hem samen met Lisa heel veel succes toe. 

 

Ook Jens heeft een stukje geschreven dat door Theo wordt voorgelezen. Ook dit wordt z.s.m. 

gepubliceerd. 
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7. Aanpassing statuten 

Het Bestuur stelt voor om via de notaris de statuten te laten wijzigen. De statuten dateren uit 

1990 en zijn aan onderhoud onderhevig. De belangrijkste wijziging: Vervallen van regel dat 

ereleden en leden van verdiensten niet meer contributie plichtig zijn. Dit geldt alleen voor 

nieuwe ereleden en leden van verdiensten. Voor huidige ereleden en leden van verdiensten 

blijft de regelgeving bestaan. Het bestuur is van mening dat een eretitel niet moet leiden tot 

financieel voordeel t.o.v. andere leden. Tevens zullen er, in samenwerking met de notaris, 

kleine tekstuele wijzigingen worden aangebracht. Kaj Gruintjes stelt de vraag wat de andere 

wijzigingen inhouden. Dit zijn kleine tekstuele wijzigingen geen grote inhoudelijke. 

Stemming volgt met de volgende vraagstelling: Bent u het eens met genoemd voorstel tot 

statutenwijziging. 85,7 % stemt voor en 14,3 % heeft geen mening. Hiermee is het voorstel 

aangenomen. Het bestuur gaat over tot wijziging van de statuten en op de ALV van 2021 

wordt deze ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

 

8. Ledenadministratie 

Balans seizoen 2020 is 335 leden. Afgemeld gedurende het seizoen 29 leden. Nieuwe 

aanmeldingen 21 (inclusief jeugdleden).  

Het zomerarrangement heeft 42 leden opgeleverd waarvan er 9 lid zijn geworden. 

Erg tevreden zijn we over het zomerarrangement. Het blijkt dat van hieruit jaarlijks leden zich 

aanmelden. De KNLTB heeft dit jaar 2 à 3% meer leden. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk de 

coronacrisis. Tennis was een van de weinige sporten dat nog wel kon, dit in tegenstelling tot 

andere sporten. Gerry Kepser vraagt hoeveel leden het zomerarrangement in 2019 heeft 

opgebracht? Theo heeft de cijfers van 2019 niet paraat maar dit is terug te vinden in het 

jaarverslag van 2019 op de site. 

 

Theo geeft Thomas Blom het woord voor het financieel verslag 
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9. Financieel verslag 

 

Thomas vertelt dat de club een bijzonder financieel jaar achter de rug heeft als gevolg van 

corona maar dat de club, financieel gezien, nog steeds een zeer gezonde club is.  

 

De penningmeester geeft een toelichting op het financieel overzicht en de begroting. 

 

Een aantal opmerkingen hierover: 

 

Balans: 

De getroffen voorzieningen hebben betrekking op het in stand houden van ons park (banen, 

park, kantine). We hebben voldoende liquide middelen en eigen vermogen om tegenvallers te 

kunnen opvangen. Daarom geeft de balans aan dat we momenteel een financieel gezonde club 

zijn. 

 

Inkomsten: 

Er heeft een daling in de inkomsten plaats gevonden door een lichte teruggang van het 

ledenaantal. Dit heeft dus geleid tot minder inkomsten uit contributies. Ook zijn de 

opbrengsten uit de kantine lager dan gebruikelijk doordat de club een eenmalige huurkorting 

heeft gegeven aan de uitbater als gevolg van corona. 

 

Kosten: 

Over het algemeen liggen de gerealiseerde kosten in lijn met de begrootte kosten.  

Per saldo is het resultaat negatief, wat niet gebruikelijk is voor onze vereniging. Maar het 

negatieve resultaat is te wijten aan de bijzondere omstandigheden als gevolg van corona.  

 

Begroting: 

De begroting voor 2020 is gebaseerd op de gerealiseerde kosten van 2019. De begroting laat 

zien dat we verwachten op break-even uit te komen. In de begroting wordt meegenomen dat 

we vanaf volgend jaar minder subsidie van de gemeente ontvangen als gevolg van het 

gewijzigde subsidiebeleid. 

 

Contributievoorstel: 

Het bestuur stelt voor om de contributie voor senioren met € 2 te verhogen. Dit is 

noodzakelijk om de begroting sluitend te krijgen. Het contributievoorstel wordt met een 

meerderheid van stemmen door de vergadering aangenomen. 

 

Kascommissie: 

De kascommissie bestaande uit Diny Geurts en Bart Coenders heeft de kascontrole 

uitgevoerd. De kascommissie geeft het advies de jaarrekening goed te keuren en decharge te 

verlenen aan het bestuur. De kascommissie voor het jaar 2021 bestaat uit Clara Oostwegel en 

Diny Geurts. Het reserve lid moet nog worden aangewezen. 

 

Stemmingen: 

De vergadering stemt unaniem “ja” voor het vaststellen van de jaarrekening, vaststellen van 

de begroting en voor het accepteren van het contributievoorstel. 

 

 



5 
 

 

 

10. Bestuursverkiezing 
Aftredend en herkiesbaar is Theo Heijligers. 

 

Aftredend en niet herkiesbaar Thomas Blom.  

Thomas is vanaf 1-1-2016 als jonge gast toegetreden als penningmeester, nadat hij ongeveer 

een jaar met Sjef heeft kunnen meekijken. Vanuit zijn werk (accountant) is dit werk natuurlijk 

op zijn lijf geschreven.  

Thomas is accuraat en tijdens de vergaderingen schroomt hij niet om goed onderbouwde 

voorstellen te doen en duidelijk zijn mening te laten horen over alle ins en out van onze club. 

Dit doet hij op basis van een gefundeerde mening en brengt het altijd over op een rustige 

gestructureerde manier. Onze vereniging heeft hiervan veel profijt gehad. Theo en de rest van 

het bestuur is blij om met Thomas te mogen samenwerken. Een wel gemeend bedankt namens 

de hele verening. Uiteraard zullen we Thomas nog heel veel op de baan treffen. Theo gaat 

Thomas binnenkort persoonlijk bedanken met een welverdiend presentje.  

 

Hans Hegger wordt door het bestuur voorgedragen als bestuurslid. 

Stemming volgt met als vraagstelling. Gaat u akkoord met de voordracht van Hans Hegger als 

bestuurslid. 100% stemt met ja. Hans wordt dus unaniem gekozen als bestuurslid en zal de 

functie van penningmeester op zich nemen. Theo wenst Hans veel succes toe. 

 

11. Jubilarissen 
50 jaar lid van TC Velden: Wim Dirkx 

 

40 jaar lid van TC Velden: Sjaak van Rijn en Peter Raaijmakers.  

 

25 jaar lid van TC Velden: Mary Uylings en Wil Hendriks 

 

Helaas kunnen we door de maatregelen de jubilarissen niet persoonlijk huldigen. Wel hebben 

alle jubilarissen vandaag thuis een bloemetje met de felicitatie namens de vereniging 

ontvangen.  

Marij Uylings zegt hiervoor hartelijk dank. 

De officiële huldiging vindt tijdens de ALV van 2021 plaats. 

 

Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd. 

 

12. Rondvraag 
Faas Toussaint: Komt er een mogelijkheid, ook in coronatijd en met nieuwe uitbater, 

meer keuzevrijheid en transparantie bij competitie (lunch)kosten te 

hebben. Met als doel lagere competitiekosten per team 

 

Antwoord door Theo: Beleid: de kantinebeheerder doet een voorstel aan de teams voor wat 
betreft de verzorging tijdens de competitie. Dit zal een generiek 
voorstel worden. Tijdens het regionaal overleg van tennisverenigingen 
is geconstateerd dat de gastvrijheid bij tennisverenigingen in het 
zuidoosten hoog in het vaandel staat, anders dan in andere delen van 
het land. Dit willen we zo laten, mits hier regionaal een andere 
tendens gaande is. 
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Faas Toussaint:  Betreft de KNLTB app. Gaat TC Velden ook deze weg op om uiteindelijk 
van alles exclusief achter de app te zetten?  

 
Antwoord Theo: Beleid: 

Tijdens corona heeft de KNLTB uit praktische overwegingen het 
reserveren van banen via de app opengezet. Van de leden krijgen wij 
de terugkoppeling dat dit als zeer handig en als mooie functionaliteit 
ervaren wordt (ongeveer 95% reserveringen gaat via app). Voorheen 
waren kosten hoog voor de functie. De KNLTB beraadt zich over een 
nieuwe tariefstelling. TC Velden heeft intentie om deze functionaliteit 
structureel af te nemen. Mocht iemand niet in de gelegenheid zijn om 
digitaal te reserveren kan afhangen op het park ook nog. 

 
Kaj Gruintjes:  Vraagt naar de ontwikkelingen bij de jeugd (ledenaantallen)? 
 
Antwoord Tim Koetsenruijter: 

Ledenaantal is iets teruggelopen. Dit komt waarschijnlijk door de 
coronamaatregelen. Ze hebben weinig activiteiten kunnen organiseren 
en onvoldoende kunnen doen aan werving. Tim verwijst naar het 
jaarverslag waarin alles staat beschreven. 

 
Marie Louise Ummels bedankt, bij afwezigheid van Ad Dirkx, het bestuur voor hun 
inspanningen het afgelopen jaar en feliciteert hen met het nieuwe bestuurslid Hans Hegger. 
 

13. Sluiting 
Theo Heijligers bedankt alle digitaal aanwezige leden en wenst iedereen gezondheid en fijne 

feestdagen toe. 

Om 21.15 uur sluit hij de vergadering. 


