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Datum:   30 januari 20112 

Aanwezig bestuur: Twan van Gerwen (vz), Hans Vrijsen, Paul Huijbers, Judith  de Jong   
   (verslaglegging), Willy de Vooght (aftredend bestuurslid) 

Afwezig bestuur: Jasmijn van Ham (met kennisgeving) 

 

Aanwezige leden: Gerard v.d. Ven, John Timmermans, Riny v.d. Sande, Ad Bartels, Sjef v. Ham,  
   Piet Coppelmans, Maria Loeffen, Leonarda Brans, Marie v. Gestel, Elma v. Loon, 
   Bernie Vaessen, Corian Huijbers, Anja v.d. Velden, Mark Kapteijns, Gert-Jan v.d. 
   Sande, Bep Timmermans, Erna Kleijn, Maria v. Loon. 

 

Afgemelde leden: Rob Loeffen, Mieke Artz, Wim Wilting, Bas Wilting, Broer van Oeffelen, Adilia  
   van Oeffelen, Maria Vrijsen, John v. Gerwen, Jan v.d. Hamsvoord, Cor Tholen 
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1) Opening door de voorzitter  

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

 

2) Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 31-1-2011  

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen, daardoor is het verslag met dank aan Hans Vrijsen goedgekeurd. 

 

3) Jaarverslag 2011   

a. activiteiten senioren 

Paul Huijbers geeft een toelichting. De verschillende competities waarin leden van TV de Meppers 
meedoen en de interne competitie worden besproken, alsmede de TKGE. Bij deze laatste waren 
meerdere finalisten van TV De Meppers. Ook wordt o.m. nog genoemd: de uitwisseling met Riethoven, 
de najaarstoss met Vessem/Knegsel/Wintelre en het Ouder-Kind-Toernooi, dat voor de 3

e
 keer werd 

georganiseerd. 

b. huldiging kampioenen KNLTB competitie  

Twan v. Gerwen roept het Dames team dat op dinsdagmorgen KNLTB-competitie speelt naar voren. Dit 
team (Marie v. Gestel, Leonarda Brans, Bernie Vaessen, Maria Loeffen, Maria v. Loon) is kampioen 
geworden. Ze ontvangen allen een welverdiende bos bloemen. 

c. activiteiten junioren  

Judith licht de activiteiten 2011 van de junioren toe. De jeugdcie. heeft een eigen e-mailadres gekregen: 
jeugddemeppers@hotmail.com. Riny v.d. Sande en Judith de Jong stoppen per 2012 met de jeugdcie. 
Ad Bartels en Hans Vrijsen blijven in de jeugdcie. 

Het aantal jeugdleden voor 2012 bedraagt 23 (9 bs-jeugd en 14 ms-jeugd), in 2011 was dit totale aantal 
29. 

Jaarlijks zijn er de terugkomende activiteiten: Dorpentossen en buurtcompetitie. Deze laatste lijkt (ook bij 
andere verenigingen merkbaar) minder populair te zijn.  

Verder zijn er over 2011 de volgende nieuwe activiteiten te melden: 
- Tennis onder begeleiding op wo-middag. Als vervolg op de bal- en slagvaardigheid is ca. 2x per 
 maand door Ad Bartels met onze jongste jeugd getennist. 
- Zonder jou is er geen bal aan! Motto van de KNLTB Open Tennisdagen van 2 t/m 5 juni jl.  
- Kom ’n balletje slaan-activiteit 
- Mini Grand Slam Wintelre: onder deze naam heeft TV de Meppers op 22 mei jl. voor het eerst in de 

geschiedenis een eigen KNLTB-toernooi georganiseerd, een mini- en driekwarttoernooi. Een 
toernooi dat we jaarlijks willen laten terugkeren. 

- Tennisclinic aan groep 6 Bs de Disselboom op 27 mei jl. 
- Zomerlidmaatschap: voor het eerst in 2011 konden niet-leden gebruik maken van een 

zomerlidmaatschap (met gereduceerd tarief) gedurende de maanden juni t/m september. 
- Jeugdclubkampioenschappen 2011. 

 

4) Financieel overzicht 2011  

Hans Vrijsen legt verantwoording af m.b.t. de baten en lasten en de balans. Hij  licht toe dat er sprake is 
van een conservatieve begroting. Uitgelicht worden o.a. de extra kantine-opbrengsten door de TKGE, het 
zomerlidmaatschap; de telefoonkosten bestaan m.n. uit vaste kosten per maand, de gesprekskosten zijn 
minimaal; extra kosten t.b.v. onderhoud (zitmaaier, matten op baan). M.b.t. de energierekening waren er 

mailto:jeugddemeppers@hotmail.com
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positieve meevallers, te weten de afrekening 2008-2010 en de terugontvangen ecotax. Vanuit de 
vergadering zijn er geen op- en/of aanmerkingen. 

 

5) Verslag kascommissie  

Bep Timmermans neemt het woord namens de kascommissie en vertelt dat alles er netjes uitzag. Piet 
Coppelmans geeft aan dat ook namens hem alles er prima uit zag. Samengevat heeft de kascommissie 
de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting over 2011 akkoord bevonden. 

 

6) Decharge verlening aan het bestuur voor 2011  

De jaarrekening van 2011 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.  

 

7) Verkiezing kascommissielid  

Daar Piet Coppelmans er twee termijnen op heeft zitten, neemt Gert-Jan v.d. Sande plaats in de 
kascommissie. Bep Timmermans blijft in de kascommissie voor de tweede termijn. 

 

8) Begroting 2012  

Hans Vrijsen neemt de begroting in detail door met de aanwezige leden. Het is een duidelijk verhaal en er 
zijn geen vragen. 

 

9) Beleidsplan 2011 – 2016  

Het beleidsplan wordt door Hans samen met de leden doorgenomen. Speciaal wordt stilgestaan bij de 
missie en visie van TV de Meppers (vereniging voor alle leden, men moet er zich thuis kunnen voelen, 
recreatief en competitief kunne tennissen, mensen lang aan een vereniging zien te binden). Net als veel 
andere tennisverenigingen in het land hebben we te maken met de tijdgeest (minder animo voor de 
tennissport) en zullen we er aan moeten werken om leden lang(er) aan de vereniging te binden. 

Het groot achterstallig onderhoud zal aangepakt gaan worden. Wij zijn hiertoe in overleg met de 
gemeente. Kort wordt toegelicht welke zaken door de gemeente dienen te worden gedaan en welke TV 
de Meppers zelf zal oppakken. In dit verband wordt vermeld dat de Sportnota van de gemeente Eersel in 
november niet in de raad is geweest. Dit staat nu gepland voor april 2012. Dientengevolge zijn een aantal 
financiële posten, zoals baanonderhoud, verlichting, thans niet financieel te begroten. 

Hans vraagt of de vergadering akkoord is met het Beleidsplan. Er zijn geen opmerkingen, derhalve is het 
Beleidsplan akkoord bevonden. 

Specifiek wordt t.b.v. de verslaglegging vermeld dat de volgende voorstellen vanuit het beleidsplan 
worden aangenomen door de leden:\ 

- Goedkeuring beleidsplan 2011-2012 

- Structureel beleid inzake contributieverhogingen conform het prijsindexcijfer 

- Ledenlijst digitaal per 1 januari 2012 

- Uitreiking KNLTB-ledenpasjes op de klusjesdag d.d. 17 maart 2012 en op de Open Tennisdagen 
d.d. 24 maart en 1 april 

- Wedstrijdschema en indeling interne competitie alleen via de website (niet meer via e-mail) 
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- Meer gebruik van communicatie via de website (o.a. laatste nieuws/baanbezetting/banen 
gesloten i.v.m. winterweer) 

- Meer betrokkenheid leden/verdeling werkzaamheden: meer vrijwilligers zijn nodig 

- Het bestuur zal geen geldleningen aangaan, aangezien het financiële motto is: Eerst sparen en 
dan uitgeven!  

 

PAUZE  

 

10) Bestuursverkiezing + openstaande vacatures + vrijwilligers   

Twan licht de vergadering in dat hij per 2012 stopt met zijn functie als voorzitter van TV de Meppers. 
Tevens geeft hij aan dat in de vacature is voorzien, doordat Paul Huijbers (thans al bestuurslid) heeft 
aangegeven Twan te willen opvolgen als voorzitter. Twan blijft actief binnen de vereniging. Hij gaat verder 
in de jeugdcie. 

Willy de Vooght stopt wegens gezondheidsredenen met zijn bestuursfunctie en tevens als lid. Gedurende 
7 jaren heeft Willy zich ingezet voor het beheer van de kantine en aanverwante werkzaamheden. Willy 
ontvangt voor zijn inzet een vrijwilligersoorkonde van de KNLTB. 

Leonarde Brans neemt de werkzaamheden van Willy over. 

Riny v.d. Sande is gestopt met zijn werkzaamheden voor de jeugdcommissie. 

Judith de Jong en Hans Vrijsen zijn aftreden bestuurslid en worden herkozen. Er zijn geen andere 
kandidaten. Judith heeft aangegeven tot 1 juli 2012 als secretaris van het bestuur aan te blijven. 

Paul geeft een korte samenvatting van de recente wervingsactie naar meer vrijwilligers binnen onze 
vereniging. Onze info-avond voor een aantal hiertoe benaderde leden heeft een positief resultaat 
opgeleverd. Er zijn echter nog wel activiteiten waar vrijwilligers voor nodig zijn, o.a. assistentie bij J. v.d.  
Hamsvoord (organiseren activeiten) zou mooi zijn. Bep Timmermans geeft aan dat zij dit wil proberen te 
doen. Ook Elma v. Loon geeft aan over bepaalde vrijwilligerstaken na te zullen denken. 

 

11) Activiteiten 2012  

a. Senioren  

NL Doet: deze activiteit wordt uitvoerig toegelicht en betreft het werven van vrijwilligers om in ons geval 
het tennispark te pimpen. Bij voldoende deelnemers maakt TV de Meppers kans op een subsidie van het 
Oranjefonds. Na rondvraag tijdens de vergadering melden de volgende leden zich aan om mee te helpen 
met deze actie (Maria v. Loon, Gert-Jan v.d. Sande, Bep Timmermans, Mark Kapteijns, Gerard v.d. Ven). 

Op 1 april a.s. zijn er de Open Tennisdagen. Ons openingstoernooi gaat hier a.h.w. in mee. Dat betekent 
aanmelden via de website: www.opentennisdagen.nl 

b. Junioren  

Hans licht de komende activiteiten 2012 voor de senioren en junioren toe. Specifiek wordt genoemd: het 
nieuwe logo van de Dorpentoss, het nieuwe Driehoekstoernooi (Wintelre, Vessem, Knegsel). Tevens 
zullen de jeugdclubkampioenschappen van 2012 ook samen met Vessem en Knegsel worden 
georganiseerd. 

Open Jeugddag op 24 maart a.s. van 14.00 – 15.30 uur. 

 

12) Dankwoord aan de sponsors  

http://www.opentennisdagen.nl/
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De sponsors Nooren Gilze, Van Loon, Coop, Bertens, Intersport v.d. Broek, Wilting  worden bedankt voor 
hun bijdrage aan TV de Meppers. 

 

13) Mededelingen  

- samenwerking in kantinegebruik van onze kantine door Winty loopt. Over en weer wordt er indien nodig 
overlegd. 

- TV de Meppers heeft de 3
e
 prijs gekregen bij de verkiezing van de Rabobank Verenigingsprijs! 

 

14) Rondvraag  

Geen vragen. 

 

15) Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid. 

Dit verslag zal terug te zien zijn op de website. Let op: wel zijn de financiële cijfers en de toelichting 
hierop er uit gehaald. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goedkeuring Notulen van Algemene LedenVergadering d.d. 30 januari 2012 op eerstvolgende 
algemene vergadering d.d. …………….

1
 

 

 

-----------------------------------  ---------------------------------- 

………………     ………….. 

d.d. ……………………….  d.d……………………….. 

Voorzitter    Notulist 

 

                                                           
1
 Cfm. Art. 15 Statuten 


