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NOTULEN 

Datum:   27 januari 2014 

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

Aanwezige leden: Erna Kleijn, Sjan Vrijsen, Tilly van Mol, Elma van Loon, Maria van Loon,  

Marian Hesselmans, Sjef van Ham, Gert-Jan van de Sande, Jan van der 
Hamsvoord, Gerard van de Ven, Judith de Jong, Piet Coppelmans, Cor Tholen 

en Leonarda Brans    

Afgemelde leden: Rob Loeffen, Maria Loeffen, John van Gerwen, Wim Wilting,  Anja van de 

Velden, Bep Timmermans, Riny van de Sande, Corian Huijbers en John 
Timmermans 

 

Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 28-1-2013 

3. Activiteiten junioren 2013 – 2014 
4. Activiteiten senioren 2013 – 2014 

5. Financieel overzicht 2013 
6. Verslag kascommissie (Erna Klein  en Gert-Jan van de Sande) 

7. Decharge verlening aan het bestuur voor 2013 

8. Verkiezing kascommissielid 
9. Begroting 2014 

10. Contributie 2014 
 

PAUZE 

 
11. Beleidsplan 2011 - 2016 

12. Klusjesdag 2014 (NLDOET) 
13. Bestuursverkiezing + vrijwilligers 

14. Ledenwerving   

15. Mededelingen  
16. Rondvraag  

17. Sluiting  

 

1) Opening door de voorzitter  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.  

Na de opening werd een minuut stilte gevraagd om stil te staan bij het overlijden van ons ere-lid:  

Jan van Gestel. 

Jan is op donderdag 23 januari geheel onverwachts op 78 jarige leeftijd overleden. Jan heeft zich 

enorm ingezet bij het tot stand komen van onze sportaccommodatie “De Driespan”. Jan was bij wijze 
van spreken twee jaar lang dag en nacht bezig met de bouw.  

En het resultaat mag er zijn. We hebben hier nog dagelijks profijt van. Vanwege zijn grote inzet 

hiervoor is Jan in 1987 tot erelid van onze vereniging benoemd. 

Jan was al jaren geen spelend lid meer, maar was via Marie nog wel steeds betrokken bij onze 

vereniging. Tijdens ons 30 jarig bestaan afgelopen augustus was Jan ook aanwezig op onze 
feestavond. 

Wij wensen Marie, kinderen en kleinkinderen de komende tijd heel veel sterkte toe bij het verwerken 
van dit grote verlies. 
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2) Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 28 januari 2013  

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. Het verslag wordt met dank aan Judith de Jong goedgekeurd. 

 

3) Activiteiten junioren 2013 – 2014 

Twan licht de activiteiten van 2013 toe en bespreekt de plannen voor 2014. Zie onderstaand overzicht 

voor de activiteiten van 2014: 

 

 

 

4) Activiteiten senioren 2013 – 2014 

Jasmijn licht de seniorenactiviteiten van 2013 toe en bespreekt de plannen voor 2014. Zie boven-

staand overzicht voor de activiteiten van 2014. 
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5) Financieel overzicht 2013  

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. 

De inkomsten gaan omlaag, vanwege minder contributie ontvangsten (terugloop ledenaantal), 
verlaging vergoeding baanonderhoud door de gemeente en minder rentevergoeding op onze spaar-

rekening. 

Daar staat tegenover dat we sinds enkele jaren meer inkomsten genereren door mee te doen aan 

NLDoet en door meer adverteerders te vinden. 

Aan de uitgavenkant hebben we ook diverse acties opgezet: we vragen sinds enkele jaren de ecotaks 

terug via de KNLTB; we hebben verzekeringen opgezegd omdat we dubbel verzekerd waren (ook al 

verzekerd via KNLTB); we hebben ons vast telefoonabonnement opgezegd en vervangen door een 
pre-paid mobiel; de administratiekosten (drukwerk, postzegels, etc.) zijn ook flink omlaag gegaan 

daar we bijna alles via email en/of onze website communiceren aan onze leden.  

Door actief deel te nemen aan de nieuwe sport- & accommodatiebeleid van de gemeente Eersel is het 

ons gelukt dat de baanverlichting wordt gezien als een basisvoorziening, waardoor het onderhoud 

overgaat naar de gemeente. Kortom we blijven op de kosten letten. 

 

6) Verslag kascommissie  

Erna Kleijn en Gert-Jan van de Sande vormden de kascommissie 2013. Gert-Jan doet verslag van de 
kascontrole: zag er heel netjes en goed verzorgd uit, een sluitend geheel. Samengevat heeft de 
kascommissie de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting over 2013 akkoord bevonden. 

 

7) Decharge verlening aan het bestuur voor 2013  

De jaarrekening van 2013 wordt goedgekeurd en de algemene ledenvergadering verleent decharge 
aan het bestuur. De 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 Gert-Jan van de Sande er twee termijnen op heeft zitten, neemt Marian Hesselmans plaats in de 
kascommissie. Erna Kleijn blijft in de kascommissie voor de tweede termijn. 

 

9) Begroting 2014  

Hans Vrijsen neemt de begroting voor 2014 globaal door. Ondanks de ledenterugloop laat de 
conservatieve begroting een positief resultaat zien. 

 

10) Contributie 2014 

Gezien de gezonde financiële situatie blijft de contributie gelijk aan 2013, ondanks dat het bestuur 
bevoegd is om de contributie te verhogen met het prijsindexcijfer, zoals in 2011 goedgekeurd door de  
ALV.   
De contributie bedroeg in 1983 voor senioren  Hfl. 90,- (omgerekend € 40,84) en is dus gestegen met 
96%, waarvan 37% de oorzaak is dat we in 2007 overgegaan zijn van gravel naar all-weatherbanen, 
maar hierdoor kunnen we wel het hele jaar tennissen. 

De contributie voor jeugdleden is in die 30 jaar met slechts circa 20% gestegen en is sinds de 
invoering van de euro (2002) ongewijzigd! 
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11) Beleidsplan 2011 – 2016  

In juni 2011 heeft Hans Vrijsen het beleidsplan voor de tennisvereniging geschreven voor de komende 
vijf jaar. Tevens diende dit beleidsplan als input voor de enquête van de sportnota / accommodatie-
beleid van de Gemeente Eersel. Het beleidsplan is goedgekeurd op de bestuursvergadering van 22-9-
2011 en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 30-1-2012. Minimaal een keer per jaar 
wordt in het bestuur het beleidsplan geëvalueerd en eventueel bijgesteld.  

Hans geeft een overzicht wat er de afgelopen jaren allemaal gedaan is en wat de plannen voor de 
komende jaren zijn. Een zeer detail overzicht is terug te vinden in de slidedeck van de vergadering. 

 

12) Klusjesdag 2014 (NL DOET) 

De klusjesdag “Pimpen Tennispark deel 3” vindt plaats op 22 maart 2013, van 9.00 – 14.00. De 
klussen die te doen zijn worden genoemd. (Zie slidedeck) John Timmermans is de coördinator op die 

dag. 

Maria van Loon zou heel graag een buitenklok willen en dat zal door het bestuur opgepakt worden. 

Judith de Jong geeft aan dat haar zoon in het kader van een maatschappelijke stage graag mee wil 

helpen.  

Iedere hulp is welkom.  Judith zal zorgen dat de stage papieren bij Hans terecht komen.  

 

13) Bestuursverkiezing en vrijwilligers 

Paul bedankt alle vrijwilligers voor de werkzaamheden het afgelopen jaar.  

Voor de openstaande vacature in het bestuur is Maud Bertens bereid gevonden om deze te gaan 
vervullen. De leden gaan bij acclamatie hiermee akkoord. 

Ook zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers voor de activiteitencommissie (opvolging “30 jarig 
bestaan” commissie). Gerard van de Ven en Jan van der Hamsvoord stellen zich beschikbaar. 

Er zijn geen kandidaten voor de jeugdcommissie. 

 
 

14) Ledenwerving  

Het aantal leden loop terug, ondanks de vele aandacht en speciale acties die we de afgelopen jaren 

hebben gedaan. Dit is een trend die ook bij de andere tennisverenigingen in de omgeving te zien is.  
Deze informatie hebben we een week geleden gekregen tijdens het overleg met de andere 

tennisverenigingen uit de gemeente Eersel. 

In 1983 zijn we gestart met 119 leden, waarvan 24 jeugdleden. De gemiddelde leeftijd was bijna 27 
jaar. Het afgelopen jaar hadden we 139 leden waarvan 13 jeugdleden; en de gemiddelde leeftijd is 

gestegen met gemiddeld 16 jaar naar bijna 43 jaar. 

Het komende jaar (2014) starten we met 113 leden (waarvan 8 jeugdleden) en de gemiddelde leeftijd 

stijgt naar 44,5 jaar. 

Ledenwerving blijft hoog op de (bestuurs-) agenda staan. 
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15) Mededeling 

 Paul licht het nieuwe horecabeleid van de gemeente toe en vertelt dat de vijf tennis-

verenigingen binnenkort overleg hebben met alle politieke partijen. Maar een raadsbesluit 

tegendraaien zal niet zomaar gebeuren. De politiek is bereid om te overleggen, wellicht 
waarschijnlijk vanwege de gemeenteraadsverkiezingen komende maart. 

 
 We starten al weer op 14 maart met de interne zomercompetitie, zodat we voor de 

zomervakantie twee rondes kunnen afwerken. Aanmelding voor 23 februari. 
 

 In maart zijn weer de Tennis Kampioenschappen Gemeente Eersel. Aanmelden voor 1 maart. 

 
 Dit jaar doen we vanwege de volle activiteitenkalender in maart niet mee aan de landelijke 

Open Tennisdagen, georganiseerd door de KNLTB. 
 

 Een paar weken geleden is een inbraakpoging geweest, maar gelukkig zijn ze niet binnen in 

de kantine geweest. Er is wel schade, maar gezien de schade aan de buitendeur is en deze 
valt onder “basisvoorziening” zal de gemeente deze kosten voor haar rekening nemen. 

 
 

16) Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

17) Sluiting 

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

 

 

 

 

 

 

 

Hans Vrijsen 

 


