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NOTULEN 

Datum:   26 januari 2015 

Aanwezig bestuur: Paul Huijbers, Twan van Gerwen, Jasmijn van Ham en Hans Vrijsen 

Aanwezige leden: Cor Tholen, Maria van Loon, Berny Vaessen, Marian Hesselmans, Tilly van Mol 
Sjan Vrijsen, Corian Huijbers, Riny van de Sande, Julia van Ham, Sjef van 

Ham, Piet Coppelmans en Leonarda Brans   

Gert-Jan van de Sande (gedeeltelijk), Gerard van de Ven (gedeeltelijk),   

Afgemelde leden: Maud Bertens, Maria Loeffen, Elma van Loon, Mieke Artz, Judith de Jong, 

Maria Vrijsen, Jo Aarts, Jan-Wim van de Sande, John van Gerwen, Wim 
Wilting,  Anja van de Velden,  

 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 27-1-2014 
3. Activiteiten junioren 2014 – 2015 

4. Activiteiten senioren 2014 – 2015 

5. Financieel overzicht 2014 
6. Verslag kascommissie (Erna Klein en Marian Hesselmans) 

7. Decharge verlening aan het bestuur voor 2014 
8. Verkiezing kascommissielid 

9. Begroting 2015 

10. Contributie 2015 
 

PAUZE 
 

11. Beleidsplan 2011 - 2016 
12. Ledenwerving & -behoud 

13. Goedkeuring wijziging baanreglement 

14. Klusjesdag 2015 (NLDOET) 
15. Bestuursverkiezing + vrijwilligers 

16. Mededelingen  
17. Rondvraag  

18. Sluiting  

 

1) Opening door de voorzitter  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

 

2) Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 27 januari 2014  

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Het verslag wordt met dank aan Hans Vrijsen goedgekeurd. 

 

3) Activiteiten junioren 2014 – 2015 

Twan van Gerwen licht de activiteiten van 2014 toe en bespreekt de plannen voor 2015.  
Zie onderstaand overzicht voor de activiteiten van 2015: 
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4) Activiteiten senioren 2014 – 2015 

Jasmijn van Ham licht de seniorenactiviteiten van 2014 toe en bespreekt de plannen voor 2015.  
Zie bovenstaand overzicht voor de activiteiten van 2015. 

 

5) Financieel overzicht 2014  
Hans Vrijsen legt verantwoording af m.b.t. de baten en lasten en de balans. De tennisvereniging is 

een financieel gezonde vereniging, maar de financiën blijven wel ieder jaar de aandacht vragen. 

 

6) Verslag kascommissie  

Erna Kleijn en Marian Hesselmans vormden de kascommissie 2014. Marian doet verslag van de 
kascontrole: zag er heel netjes en goed verzorgd uit. Samengevat heeft de kascommissie de balans, 

de staat van baten en lasten en de toelichting over 2014 akkoord bevonden. 

 

7) Decharge verlening aan het bestuur voor 2014  

De jaarrekening van 2014 wordt goedgekeurd en de algemene ledenvergadering verleent decharge 
aan het bestuur. Dit betekent dat de vergadering zijn goedkeuring geeft aan de bestuurders over het 

gevoerde financiële beleid van het afgelopen boekjaar en de bestuurders van alle verdere navraag en 
verantwoording bevrijdt.  

 

8) Verkiezing kascommissielid  
Daar Erna Kleijn er twee termijnen op heeft zitten, neemt Bernie Vaessen plaats in de kascommissie. 

Marian Hesselmans blijft in de kascommissie voor de tweede termijn. 
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9) Begroting 2015  
Hans Vrijsen neemt de begroting voor 2015 globaal door. Ondanks de ledenterugloop laat de 

conservatieve begroting een positief resultaat zien. (Echter geen rekening gehouden met de uitgaves 

voor de ledenwervingscampagne: “Tennissen doe je bij de Meppers”, daar er nog geen totaal 
overzicht van deze kosten bekend zijn.) 

 

10) Contributie 2015 

Gezien de gezonde financiële situatie blijft de contributie gelijk aan 2014, ondanks dat het bestuur 
bevoegd is om de contributie te verhogen met het prijsindexcijfer, zoals in 2011 goedgekeurd door de  

ALV.   

 

11) Beleidsplan 2011 – 2016  

In juni 2011 heeft Hans Vrijsen het beleidsplan voor de tennisvereniging geschreven voor de komende 
vijf jaar. Minimaal een keer per jaar wordt in het bestuur het beleidsplan geëvalueerd en eventueel 

bijgesteld.  

Afgelopen maanden hebben we het beleidsplan geëvalueerd en van 4 van de zes speerpunten zijn de 
doelen meer dan gehaald: het park ligt er keurig bij, ons clubhuis is gerenoveerd, flinke stappen zijn 

gemaakt in de professionalisering (organisatie) en we zijn financieel kerngezond.  
Echter op het gebied van jeugd, ledenbehoud & -werving zijn de doelen absoluut niet gehaald. 

Daarom zijn we een ledenwervingscampagne begonnen onder de naam: “Tennissen doe je bij de 
Meppers”. Zie agendapunt 12. 

Hans geeft een overzicht wat er de afgelopen jaren allemaal gedaan is en wat de plannen voor de 

komende jaren zijn. Een zeer gedetailleerd overzicht is terug te vinden in de slidedeck van de 
vergadering en in het bijgewerkte beleidsplan die ieder lid op 7 december 2014 via email heeft 

ontvangen. Tevens is dit document terug te vinden op onze website. 

 

12) Ledenwerving & -behoud 

Alle leden hebben op 7 december 2014 het document “ledenbehoud en -werving 2015” ontvangen via 
e-mail en de huidige uitwerking wordt verder in de ALV toegelicht. 

Tevens doet Hans Vrijsen verslag van de KNLTB workshop “ledenwerving” die gehouden werd op 
maandag 19 januari. Echter de uitkomsten moeten nog verder uitgewerkt worden en in het bestuur 

besproken worden.  

 

13) Goedkeuring wijziging baanreglement 

Het gewijzigde baanreglement wordt goedgekeurd.  

 

14) Klusjesdag 2015 (NL DOET) 

De klusjesdag “Pimpen Tennispark deel 4” vindt plaats op 21 maart 2015 van 9.00 – 14.00.  
Op de slidedeck zijn alle klusjes voor dit jaar terug te vinden. We hebben van NLDoet de goedkeuring 

gekregen dat we in aanmerking komen voor de maximale vergoeding van € 400,-. 

Van de aanwezig leden zijn de volgende leden reeds bereid gevonden om mee te helpen: Maria van 
Loon, Marian Hesselmans, Tilly van Mol, Gerard van de Ven, Gert-Jan van de Sande en Sjef van Ham 

 

15) Bestuursverkiezing en vrijwilligers 

Paul bedankt alle vrijwilligers voor de werkzaamheden het afgelopen jaar. Paul Huijbers en Hans 
Vrijsen zijn aftreden bestuurslid en worden herkozen. 
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16) Mededelingen 

 Aanmelden Interne Zomercompetitie voor 22 februari 

 Tennis Kampioenschappen Gemeente Eersel 2015: aanmelden voor 1 maar 

 Glasvezel: graven op eigen terrein zelf verzorgen  
 IVA: Instructie Verantwoord Alcohol schenken (certificaat website NOC*NSF) 

 Ledenpasjes afhalen tijdens klusjesdag, openingstoernooi of bij Hans Vrijsen 
 Het dames team, dat deel heeft genomen aan de KNLTB voorjaarscompetitie wordt gehuldigd 

en in de bloemetjes gezet vanwege het bereiken van de eerste plaats. 

 

 

 

17) Rondvraag 
 Meer aandacht geven aan de wintercompetitie op vrijdagavond; 

Daar er weinig animo was hebben we de aanmelders gevraagd om in plaats van 
maandagavond naar de vrijdagavond te gaan omdat er dan ook twee vaste baanuren zijn. 
Hierdoor is het drukker en gezelliger in ons clubgebouw. 

 Uitwisseling (toss) met Knegsel en Vessem uitbreiden naar 2 keer in de maand tijdens de 
zomermaanden; 

Dit zal verder besproken worden met de twee nadere tennisverenigingen. 
 Is het eventueel mogelijk om de externe wintercompetitie met de omliggende dorpen ook 

voort te zetten in de zomer?  

Dit is vrij moeilijk in verband met de baanbezettingen in zomer (er wordt dan meer getennist, 
er zijn interne en externe competities bezig). 

 

18) Sluiting 
De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid op de ALV en sluit de vergadering. 

 

Hans Vrijsen 


