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NOTULEN 

Datum:   25 januari 2016 

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

Aanwezige leden: Piet Coppelmans, Jan-Wim van de Sande, Cor Tholen, John Timmermans, 
Riny van de Sande, Jan van der Hamsvoord, Lobke Kapteijns, Marian 

Hesselmans, Tilly van Mol, Maria van Loon en Corian Huijbers.    

Afgemelde leden: Maud Bertens, Wim Wilting, Gert-Jan van de Sande, Sjef van Ham, Corien van 
de Wetering, Maria Loeffen, Riek Wouters, Lia Lemmens, Leonarda Brans, 

Berny Vaessen, Judith de Jong, Maria Vrijsen, Carel Retera en John van 
Gerwen.  

 
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 26-1-2015 
3. Activiteiten junioren 2015 – 2016 

4. Activiteiten senioren 2015 – 2016 

5. Financieel overzicht 2015 
6. Verslag kascommissie (Marian Hesselmans en Bernie Vaessen) 

7. Decharge verlening aan het bestuur voor 2015 
8. Verkiezing kascommissielid 

9. Begroting 2016 

10. Contributie 2016 
 

PAUZE 
 

11. Beleidsplan 2011 – 2016 
12. Nieuw beleidsplan: “Een opslag naar 2020” 

13. Ledenwerving & -behoud 

14. Klusjesdag 2016 (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 26 januari 2015  

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

 

3) Activiteiten junioren 2015 – 2016 

Twan van Gerwen licht de activiteiten van 2015 toe en bespreekt de plannen voor 2016.  
Zie onderstaand overzicht voor de activiteiten van 2015: 
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4) Activiteiten senioren 2015 – 2016 
Jasmijn van Ham licht de seniorenactiviteiten van 2015 toe en bespreekt de plannen voor 2016.  

Zie bovenstaand overzicht voor de activiteiten van 2016. 
Vraag Piet Coppelmans: Kunnen er meer frikandellen ingekocht worden? 

Antwoord bestuur: Ja, daar zullen we voor zorgen 

 
Vraag Tilly van Mol: Kan het snerttoernooi niet georganiseerd worden in januari in plaats van 

december, omdat december een zeer drukke maand is. 
Antwoord bestuur: Goed idee. De leden en het bestuur stemmen daar mee in. Dit betekent dat er dit 

jaar geen snerttoernooi wordt georganiseerd, maar pas in januari 2017. 

 

5) Financieel overzicht 2015  

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  
Marian Hesselmans en Bernie Vaessen vormden de kascommissie 2015. 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 2015 akkoord bevonden. 
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7) Decharge verlening aan het bestuur voor 2015  
De jaarrekening van 2015 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 Marian Hesselmans er twee termijnen op heeft zitten, neemt Lobke Kapteijns plaats in de 
kascommissie. Bernie Vaessen blijft in de kascommissie voor de tweede termijn. 

 

9) Begroting 2016  
Hans Vrijsen neemt de begroting voor 2016 globaal door. Ondanks de ledenterugloop laat de 

conservatieve begroting een positief resultaat zien. (Echter er is 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 op dit moment. Plus er is geen rekening gehouden met de 

aanleg van glasvezel (balanspost) en het glasvezel abonnement. 

 

10) Contributie 2016 
Gezien de gezonde financiële situatie blijft de contributie gelijk aan 2015, ondanks dat het bestuur 

bevoegd is om de contributie te verhogen met het prijsindexcijfer, zoals in 2011 goedgekeurd door de  
ALV.  De contributie voor senioren blijft ongewijzigd sinds 2010 en voor de junioren sinds 2002. 

 

11) Beleidsplan 2011 – 2016  
Bijna alle speerpunten van ons beleidsplan hebben grote verbeteringen laten zien en we hebben bijna 

al onze doelen ruimschoots gehaald, met uitzondering van ledenbehoud en ledenwerving.  
Het beleidsplan hebben we in november afgesloten en we starten de komende maanden met het 

maken van een nieuw beleidsplan: “Een opslag naar 2020”.  

 
Niet gerealiseerd of nog open: 

Clubgebouw 
 Glasvezel (nieuw) 

 

Tennispark 
 Bergruimte voor tractor (nu niet van toepassing) 

 Volledige verharding parkeerplaats (nieuw) 
 

Jeugd 
 Actieve ledenwerving heeft de teruggang in jeugdleden niet kunnen stoppen 

 

Ledenbehoud & -werving 
 Meer actieve leden nodig 

 Actieve ledenwerving heeft de teruggang in leden niet kunnen stoppen 

 

12) “Een opslag naar 2020” 

In 2011 is het Beleidsplan 2011 -2016  “Waar wij met elkaar aan willen werken” opgesteld. De inhoud 
daarvan is niet “opeens” per 1 januari 2016 achterhaald, maar de aandacht moet nu liggen of er nog 

een toekomst is voor onze tennisvereniging in 2020 gezien het dalende ledenaantal. 
Daarom wil het bestuur samen met een aantal leden een nieuw beleidsplan opstellen. 

Lobke Kapteijns, Riny van de Sande en John van Gerwen willen meewerken aan het opstellen van het 
nieuwe beleidsplan. Na de carnaval zal dit opgepakt worden. 
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13) Ledenwerving & -behoud 

Voortzetting programma: “Tennissen doe je bij de Meppers” 
 

Nieuwe ideeën: 
 Buurtencompetitie (met ook niet-leden) 

 Aanbieding één lidmaatschap voor voetbal / korfbal / tennis (Idee van de sportcoördinator 
van de gemeente: Freek Bijnen) 

 

Ledenbehoud: 
 Interne competitie ook voor leden van TV Knegsel en TV Vessem  

 Uitbreiding toss-avond / uitwisseling met TV Duysel 
 Wijziging interne competitie: vaste avond(en) door de week? 

 Handhaving introduce regeling (gewijzigd in 2014) 

 Starten “Partner Wissel Competitie (PWC) zoals in Steensel? 
 KNLTB: Competitie Nieuwe stijl 

 KNLTB: Club App 
 

Ideeën zijn welkom! 

 

14) Klusjesdag 2016 (NL DOET) 

De klusjesdag vindt plaats op 12 maart 2016 van 9.00 – 14.00.  

Klusjes: Schilderen beton onder de bankjes bij baan 1, bankjes baan 3 schoonmaken en schilderen, 
bijwerken tennismuur, onkruid weghalen bij bankjes baan 3, park onkruid vrijmaken, plantsoen 

renoveren: planten beukenhaag, bloembakken vullen, afvalbakken (tennisballen)  schoonmaken, 
verlichting buitenterras en klok buiten 

We hebben van NLDoet de goedkeuring ontvangen 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: Tilly van 

Mol, John Timmermans, Jan van der Hamsvoord, Paul Huijbers, Twan van Gerwen & Hans Vrijsen.  
Gert-Jan van de Sande heeft zich al via email aangemeld. 

 

15) Bestuursverkiezing en vrijwilligers 
Paul bedankt alle vrijwilligers voor de werkzaamheden van het afgelopen jaar.  

Jasmijn van Ham is aftredend volgens schema en is herkiesbaar (maar niet voor de volledige periode). 

Maud Bertens heeft besloten om te stoppen als bestuurslid. 
Jasmijn van Ham wordt bij acclamatie herkozen. 

Er zijn geen andere kandidaten, maar we blijven zoeken naar bestuursleden omdat uitbreiding van het 
bestuur meer dan wenselijk is. 

Leonarda Brans wordt bedankt voor het verzorgen van de kantinevoorraad sinds 2012.  
Jan-Wim van de Sande heeft zich gemeld om deze taak over te nemen. 
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16) Mededelingen 
 Glasvezel: graven op eigen terrein zelf verzorgen  

 Ledenpasjes afhalen tijdens klusjesdag, openingstoernooi of bij Hans Vrijsen 

 IVA: Instructie Verantwoord Alcohol schenken (certificaat website NOC*NSF) 
 Aanmelden Interne Zomercompetitie voor 21 februari 

 Tennis Kampioenschappen Gemeente Eersel 2016: aanmelden voor 1 maart 
 Finale weekend TKGE dit jaar in Wintelre (vijwilligers kantinedienst gezocht) 

 Status tennsibanen (wateroverlast na groot onderhoud) 
 Twee tennisrackets zijn aanwezig in onze accommodatie om te gebruiken voor introducees of 

wanneer men een racket heeft vergeten mee te nemen 

 Let op: Indien men de baanverlichting uitschakelt kan men de eerst 15 minuten deze niet 
opnieuw aan zetten! 

 Adreswijzigingen, banknummer wijzigingen en emailadressen s.v.p. tijdig doorgeven 
 

17) Rondvraag 

 Er zijn geen vragen. 

 

18) Sluiting 

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

 

Hans Vrijsen 

 

 


