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NOTULEN 

Datum:   6 februari 2017 

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

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

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

Afgemelde leden: Judith de Jong, Marteijn de Jong, Wim Wilting, Maria Loeffen, Berny Vaessen, 
Marian Hesselmans, Lia Lemmens, Elma van Loon, Han Dingen, Maud 

Bertens, Riek Wouters, John van Gerwen, Sjef van Ham, Gerjan Kempkens, 
Leonarda Brans, Maria Vrijsen, Corien van de Wetering, Julia van Ham en 

Astrid Spanjers,  
Agenda: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 25-1-2016 
3. Activiteiten 2016 – 2017 

4. Financieel overzicht 2016 
5. Verslag kascommissie (Lobke Kapteijns en Bernie Vaessen) 

6. Decharge verlening aan het bestuur voor 2016 

7. Verkiezing kascommissielid 
8. Begroting 2017 

9. Contributie 2017 
 

PAUZE 

 
10. Bestuursverkiezing 

11. Klusjesdag 2017 (NLDOET – 11 maart) 
12. Accommodatiebeleid Gemeente Eersel 

13. Ledenwerving & -behoud (buurtschappentoernooi) 

14. Mededelingen  
15. Rondvraag  

16. Sluiting  

 

1) Opening door de voorzitter  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
We hebben dit jaar een record aantal afzeggingen; zie bovenstaande afmeldingen.  

De aanwezige leden zijn precies dezelfde personen als vorig jaar; plus een lid meer die er vorig jaar 

niet was. 

 

2) Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 25 januari 2016  
De notulen worden akkoord bevonden en vastgesteld, met dank aan Hans Vrijsen (notulist). 

 

3) Activiteiten 2016 – 2017 
Jasmijn van Stratum licht de activiteiten van 2016 toe en bespreekt de plannen voor 2017.  

Zie onderstaand overzicht m.b.t. de activiteiten van 2016 en 2017: 
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4) Financieel overzicht 2016  
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. 

(Opmerking: Het volledige jaarverslag inclusief de financiën, is naar de bestuursleden en naar de 
kascommissieleden gestuurd. Als bijlage was het jaarverslag toegevoegd bij de uitnodiging van de 

ALV, maar het financieel gedeelte en de vertrouwelijk gedeeltes zijn daar weggelaten). 

 

5) Verslag kascommissie  

Lobke Kapteijns en Bernie Vaessen vormden de kascommissie 2016. Lobke doet verslag van de 
kascontrole: “Was in orde. Niets vreemd”.  

Samengevat heeft de kascommissie de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting over 
2016 akkoord bevonden. 
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6) Decharge verlening aan het bestuur voor 2016  
De jaarrekening van 2016 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.  

 

7) Verkiezing kascommissielid  

Daar Bernie Vaessen er twee termijnen op heeft zitten, neemt Corian Huijbers plaats in de 
kascommissie. Lobke Kapteijns blijft in de kascommissie voor de tweede termijn. 

 

8) Begroting 2017  
Hans Vrijsen neemt de begroting voor 2017 globaal door. Ondanks de ledenterugloop laat de 

conservatieve begroting een positief resultaat zien. (Echter er is geen rekening gehouden met de 
uitgave voor een ledenwervingsactie). 

 

9) Contributie 2017 
Gezien de gezonde financiële situatie blijft de contributie gelijk aan 2016, 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. 

Ook de kantineprijzen blijven gelijk aan 2016. 

Jan-Wim van de Sande geeft aan dat er dit jaar ook zo nu en dan speciaal bier wordt aangeboden, 

zoals wit bier, trappist, etc. Dit doen we alleen als er een winkel actie aanbieding is.  

De kantineprijs voor speciaal bier is net als voorheen € 2,- per flesje. 

 

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

Twan van Gerwen is aftredend en is ook herkiesbaar. Twan wordt bij acclamatie herkozen 

Tevens staat er nog een bestuursfunctie open sinds vorig jaar. (Opvolging van Maud Bertens). Plus 

we zijn op zoek naar opvolging van Jasmijn van Stratum-van Ham, die op korte termijn wil stoppen 
zoals vorig jaar aangegeven tijdens de ALV.  

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

 
 

11) Klusjesdag 2016 (NLDOET – 11 maart) 

De klusjesdag vindt plaats op 11 maart 2016 van 9.00 – 14.00.  
Klusjes: Bankjes schoonmaken, onkruid weghalen bij bankjes baan 3, park onkruid vrijmaken, 

plantsoen renoveren: planten beukenhaag, bloembakken vullen, afvalbakken “tennisballen” 
schoonmaken, plank boven keukenraam, flappen telborden vervangen, verzetten haak uitslaande 

deuren. 

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: Maria van 

Loon, Tilly van Mol, Corian Huijbers, John Timmermans, Jan van der Hamsvoord, Gerard van de Ven, 
Piet Coppelmans, Paul Huijbers, Twan van Gerwen & Hans Vrijsen.  
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Tilly van Mol stelt voor om de interne competitie op deze zaterdag pas om 12 uur te laten beginnen, 

zodat de klussers de competitiespelers niet hinderen. Dit wordt door het bestuur overgenomen plus de 
grote klussen zullen we plannen tussen 9.00 en 12.00 uur. 

 

12) Accommodatiebeleid Gemeente Eersel 
Paul geeft een toelichting op het aangenomen raadstuk en wat dit betekent voor onze vereniging. 

 

Raadstuk: 
 Een toekomstbestendig en betaalbaar accommodatiebeleid.  

 De gemeente kijkt in samenspraak met de verenigingen ook naar mogelijkheden om hun 
levensvatbaarheid en vitaliteit te vergroten. 

 T.a.v. het aanbieden van sportfaciliteiten wordt, in het licht van de demografische 
ontwikkelingen, lage bezetting van accommodaties en wijzigende voorkeuren t.a.v. 

sportbeoefening, als toekomstvisie uitgegaan van minder sportparken binnen de gemeente.  

 ln bestaande accommodaties wordt in afwachting van consensus met de gebruikers over te 
nemen stappen naar de te bereiken eindsituatie vanuit de gemeente alleen nog zeer 

terughoudend geïnvesteerd.  
 Dit geldt tevens voor investeringen in duurzaamheidsmaatregelen, tenzij de continuïteit van 

de accommodatie gewaarborgd is. 

 Het college stimuleert de gebruikers van de sportaccommodaties in een dialoog actief tot 
(intensivering van) onderlinge samenwerking en werkt samen met hen bovengenoemde 

marsroute uit.  
 

13) Ledenwerving & -behoud (buurtschappentoernooi) 

Op 21 mei organiseren we voor het eerst een buurtschappentoernooi. Het doel van het 
buurtschappentoernooi is om op een gezellige en sportieve manier in buurtschappenverband het 

opnemen tegen andere buurten in Wintelre.  

Dit toernooi is vooral gericht om niet leden kennis te laten maken met de tennis sport! Ofwel om 
nieuwe leden te werven die we hard nodig hebben om onze tennisverenging levensvatbaar te houden. 

Vanuit ons ledenbestand hebben we straatcaptains gevonden per buurt die op zoek gaan naar 
deelnemers. Zij zijn ook het eerste aanspreekpunt voor meer informatie. Ieder buurtteam bestaat uit 

4 personen waarvan minimaal 2 niet-leden. Per buurt mogen er meerdere teams meedoen. De 

captains zijn:  

 Bluumkesbuurt     Jan van der Hamsvoord  

Bijsterveld      Gerard van de Ven  

De Hut       Peet van Esch 
Drieslagintakkerveldje    Riny van de Sande  

Heiligenhoek      Ron Schippers 
Kat en Hondstraat    Gert-Jan van de Sande 

Kekkenkreiltsemerendijk  Lobke Kapteijns/John van Gerwen 

Mostheuvel      Robert van Ham 
Vreemdelingenhoek    Maria van Loon  

Op woensdag 8 maart hebben we captainsoverleg om te kijken hoeveel teams we hebben. 
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14) Mededelingen 
 Ledenpasjes afhalen tijdens klusjesdag of bij Hans Vrijsen 

 IVA: Instructie Verantwoord Alcohol schenken (certificaat website NOC*NSF) 

 Aanmelden Interne Zomercompetitie voor 19 februari 
 Let op: Indien men de baanverlichting uitschakelt kan men de eerst 15 minuten deze niet 

opnieuw aan zetten!  
 Wijzigingen m.b.t. adres, banknummer en emailadressen s.v.p. tijdig doorgeven 

 

15) Rondvraag 

 Tilly van Mol: Afgelopen jaar werden er ook wedstrijden van de interne zomercompetitie op 

dinsdagavond ingedeeld. Kunnen we niet beter de donderdagavond hiervoor gebruiken want 
dan zijn er ook een aantal vaste baanuren zodat het gezelliger wordt op het tennispark.  

Alle leden en het bestuur zijn het hier mee eens. We zullen dit verder doorgeven aan Carolien 
en Henrieke die het wedstrijdschema maken. 

 Piet Coppelmans: Hoe kan het dat de kantine een keer niet open was het afgelopen jaar op 

vrijdagavond. 
Hans: Er zijn verschillende tennissers van het vaste baanuur op vrijdagavond 19.00 uur die 

een sleutel hebben. Dus dat is het probleem niet. Slechts één keer was de kantine niet open, 
daar het slot geblokkeerd was. Deze is later door Paul gemaakt. Mocht het in de toekomst 

toch voorkomen dat de kantine gesloten is, dan kan men altijd een sleutel ophalen bij Tilly 
van Mol. 

 Lobke Kapteijns: Als men mee wilt doen aan de nieuwe competitievormen van de KNLTB, 

moet men dan zelf een medestanders zoeken? 
Jasmijn: Alle informatie van de nieuwe competitie vormen zijn te vinden op de website van de 

KNLTB, of je kunt mij benaderen. Maar je moet zelf zorgen voor een team omdat er te weinig 
of wel geen aanmeldingen binnen komen bij het bestuur.  

 

16) Sluiting 

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

 

Hans Vrijsen 

 

 


