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NOTULEN 

Datum:   28 januari 2013 

Aanwezig bestuur: Paul Huijbers, Hans Vrijsen, Twan van Gerwen, Jasmijn van Ham,  
Judith de Jong  

Aanwezige leden: Sjef van Ham, Jan-Wim van de Sande, Cor Tholen, Ad Bartels, Riny v.d. Sande, 
   Corian Huijbers, Tilly van Mol, John Timmermans, Maria van Loon, Piet   
   Coppelmans, Elma van Loon, Jan v.d. Hamsvoord, Gert-Jan van de   
   Sande (gedeeltelijk) 

Afgemelde leden: Rob Loeffen, Leonarda Brans, Henrieke v.d. Bosch, John van Gerwen, Wim  
   Wilting, Marteijn de Jong, Lia Lemmens, Mieke Artz, Henk v.d. Ven, Liesbeth  
   Bartels, Erna Klein, Maria Loeffen, Maria Vrijsen, Anja v.d. Velden, Corine van de 
   Wetering, Bep Timmermans 

AGENDA  

 

1) Opening door de voorzitter 

2) Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 30 januari 2012 

3) Activiteiten junioren 2012 – 2013 

4) Activiteiten senioren 2012 – 2013 

5) Financieel overzicht 2012 

6) Verslag kascommissie (Bep Timmermans en Gert-Jan van de Sande) 

7) Decharge verlening aan het bestuur voor 2012 

8) Verkiezing kascommissielid 

9) Begroting 2013 

10)  Contributie 2013 

PAUZE 

11) Beleidsplan 2011 - 2016 

12) Klusjesdag 2013 (NLDOET) 

13) Bestuursverkiezing + vrijwilligers 

14) 30 Jaar bestaan + ledenwerving  

15) Interne competitie 

16) Wijziging jeugdbeleid 

17) Mededelingen  

18) Rondvraag  

19) Sluiting  
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1) Opening door de voorzitter  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Kort wordt al aangegeven dat het 
ledenaantal is teruggelopen, de interne competitie blijft een zeer belangrijke activiteit binnen de 
vereniging. De tennislessen door Julia van Ham zullen worden doorgezet. Verder worden kort de 
activiteiten die in 2012 hebben plaatsgevonden, genoemd. 

 

2) Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 30 januari 2012  

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

 

3) Activiteiten senioren 2012 – 2013 

Jasmijn licht toe, beginnende met ALV vervolgens wordt aandacht besteed aan de Klusjesdag, TKGE, 
Open Tennisdagen (inclusief ledenwerving), tennislessen door Julia (o.a. vanwege problemen met 
eerdere leraar Geert) en door Gijs, vaste baanuren, openingstoernooi, interne competitie (verloopt nog 
steeds goed, iets minder deelnemers), KNLTB competitie van 1 damesteam, uitwisseling met Vessem en 
Knegsel, Het snerttoernooi is vervallen vanwege de regen. De wintercompetitie met de omliggende 
dorpen is niet doorgegaan vanwege te late inschrijving (formulieren niet op tijd gekregen). Volgend jaar 
wil TV de Meppers wel weer meedoen. 

 

4) Activiteiten junioren 2012 – 2013 
 
Twan licht de activiteiten 2012 van de junioren toe: 

- Dorpentoss met een aantal andere dorpen op zondagochtend. Wordt veelal druk bezocht.  

- Open Tennisdag / Vriendjes en Vriendinnetjesdag: goed bezocht, slechts 1 nieuw lid  

- Click na school 2012 met 14 deelnemers en vijf uit Wintelre (2x een uur) 

- Driehoekstoernooi Knegsel/Vessem/ Wintelre voor de jongere jeugd (basisschool) (NIEUW) 

- Mini Grand Slam Wintelre (KNLTB-toernooi): helaas vanwege de regen niet doorgegaan 

- Jeugdclubkampioenschappen samen met Knegsel en Vessem  (NIEUW) (Vanaf 2013 doet ook TV 
Steensel mee). 

- Jeugddorpentoernooi. Een nieuw georganiseerd toernooi door Steensel voor de verenigingen die 
deelnemen aan de Dorpentoss, speciaal voor de middelbare schooljeugd. Niet doorgegaan vanwege 
te weinig aanmeldingen (Geen aanmeldingen vanuit Wintelre). 

- NIEUW in 2013: Grand Slam  (was eerst driehoekstoernooi, maar nu doet TV Steensel ook mee) 

 

5) Financieel overzicht 2012  

Hans Vrijsen legt verantwoording af m.b.t. de baten en lasten en de balans. Hij  geeft aan dat 2012 in 
financieel opzicht een zeer geslaagd jaar was. Belangrijkste redenen zijn: 

- Verdubbeling van de advertenties ten opzichte van 2011 

- Bijna geen uitgaven voor tennisballen (Gratis tennisballen ontvangen van TKGE) 

- Meer 10.0000 Euro binnen aan contributiebijdragen. 

- Ecotaks dat wij via de KNLTB terugkrijgen is al een paar jaar een mooie meevaller 

- Ook op de verzekeringen is bezuinigd 
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Verder wordt nog ingegaan op o.m. telefoonkosten, verzekeringen, IBAN-nr. Speciale aandacht gaat 
uit naar onze adverteerders, die met name worden genoemd: COO, Veetransport Van Loon, Nooren 
Melkwinning en Automatisering B.V., Installatiebedrijf Bertens B.V., Wilting en Intersport V.d. Broek. 

- Jeugduitgaven: de subsidie wordt genoemd voor de jeugd. Er hebben slechts 7 leden hiervan 
gebruik gemaakt. 

- Kantine: minder omzet, maar ook minder kosten (o.a. door bezuiniging op poetsen).  
Al met al meer opbrengst voor de kantine dan afgelopen jaren. 

- Klusjesdag: de kosten van die dag worden door Hans toegelicht. 
 
Het Totaal Financieel Overzicht wordt toegelicht, o.a. wordt uitgelegd wat de voorzieningen voor 
toekomst inhouden, bijv. vervanging topmat van de baan.  
Positief gedraaid, het is in jaren niet zo goed geweest! De eindconclusie is: financieel gezonde 
vereniging! 

 

6) Verslag kascommissie  

Bep Timmermans en Gert-Jan van de Sande vormden de kascommissie 2012. Helaas is Bep ziek en kan 
niet toelichten. 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 2012 akkoord bevonden. 

 

7) Decharge verlening aan het bestuur voor 2012  

De jaarrekening van 2012 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 Bep Timmermans er twee termijnen op heeft zitten, neemt Erna Klein plaats in de kascommissie. Zij 
had zich via e-mail aangemeld bij Hans en wordt bij deze voor deze taak benoemd. Gert-Jan van de 
Sande blijft in de kascommissie voor de tweede termijn. 

 

9) Begroting 2013  

Hans Vrijsen neemt de begroting voor 2013 globaal door. Geeft aan dat er ook geld is gereserveerd voor 
activiteiten in verband met het 30-jarig bestaan van de vereniging in 2013. 

 

10) Contributie 2013 

Gezien de gezonde financiële situatie blijft de contributie gelijk aan 2012, ondanks dat het bestuur 
bevoegd is om de contributie te verhogen met het prijsindexcijfer, zoals vorig jaar goedgekeurd door de  
ALV). Vergeleken met andere verenigingen is de contributie van TV de Meppers laag. 

 

PAUZE  
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11) Beleidsplan 2011 – 2016  

Het beleidsplan wordt door Paul samen met de leden doorgenomen. Speciaal wordt stilgestaan bij de 
actie- en verbeterpunten voor de toekomst. Het bestuur werkt via een draaiboek, waarin punten uit het 
beleidsplan zijn verwerkt.  

Er wordt steeds meer bij activiteiten, zowel voor junioren als senioren, samengewerkt met andere 
verenigingen. Het beleidsplan is dynamisch en wordt zo nodig bijgesteld. 

Paul noemt verder nog de samenwerking met Winty, zoals bijv. wat betreft de kantine. De ALV wordt 
geïnformeerd over het plan van Winty om samen het clubhuis te verbouwen en het besluit van het 
bestuur om als TV de Meppers daarbij niet aan te haken.  

Het sport- en accommodatiebeleid van de gemeente wordt toegelicht. Vermeld wordt dat de verlichting en 
de verwarming in de kleedkamers (eindelijk) door gemeente als basisvoorziening zijn aangemerkt. 
Echter, de gemeente heeft hiervoor nog geen geld vrijgemaakt. 

 

12) Klusjesdag 2013 (NL DOET) 

De klusjesdag “Pimpen Tennispark” deel 2 vindt plaats op 16 maart 2013, van 9.00 – 14.00. De klussen 
die te doen zijn worden genoemd. John Timmermans is de coördinator op die dag. 
 

13) Bestuursverkiezing en vrijwilligers 

Judith wordt bedankt voor haar werkzaamheden voor jeugdcommissie en bestuur en er worden bloemen 
en een cadeaubon overhandigd. Ook Ad Bartels wordt bedankt voor werkzaamheden voor de 
jeugdcommissie.  

Vermeld wordt dat ook Hans zal stoppen met jeugdcommissie, waardoor Twan alleen overblijft. 

Er wordt een beroep gedaan op de leden voor een nieuw bestuurslid en nieuwe leden voor de 
jeugdcommissie. Tijdens de vergadering melden zich helaas geen kandidaten. Voor de jeugdcommissie 
zal Twan enkele ouders benaderen. 

Het bestuur blijft nu met 4 bestuursleden over en volgens statuten moet er een oneven aantal en 
minimaal 5 zijn. Paul licht toe dat nu de taken goed verdeeld zijn en evt. bij nieuwe kandidaat ook 
herverdeeld kunnen worden. 

Paul licht vervolgens een sheet met overzicht van de vrijwilligers van TV de Meppers toe.  

 
14) 30-jarig bestaan TV de Meppers en ledenwerving  

Het jubileumjaar zal in het teken staan van ledenwerving. Er is een Feestcommissie benoemd voor dit 
jaar. 

Als speciale activiteiten worden al vast genoemd: 

- Vriendjes -& vriendinnetjesdag jeugdleden 

- Invitatie/openingstoernooi senioren 

- Meppers Cup: toernooi voor geheel Wintelre (17 augustus) 
 

 

15) Interne competitie 

Hans licht toe dat er een nieuw opzet/lay-out is gemaakt van het speelschema en de uitslagen. Het meest 
opvallende verschil is dat er niet meer met nummers wordt gewerkt, maar de namen van de spelers zijn 
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vermeld in het schema. Dit bevordert de leesbaarheid. De standen en uitslagen zijn hierin overzichtelijker 
en eenvoudiger terug te vinden. 

Ook is het reglement aangepast, hetgeen wordt toegelicht.  Aanmelden voor interne zomercompetitie is 
nog mogelijk tot 10 februari a.s. 

 
16) Wijziging jeugdbeleid 

Tennislessen: er is weer mogelijkheid voor subsidie, echter nu wel onder voorwaarden, zoals netjes op 
komen dagen, meedoen met de Dorpentoss, de Grand Slam en deelname aan de 
Clubkampioenschappen. Tevens is als voorwaarde opgenomen dat men per 1 april van het lopende jaar 
lid dient te zijn.  

 

17) Mededelingen 

Kantinegebruik Winty: deze samenwerking loopt nu voor het derde jaar. Conclusie is dat dit naar wens 
verloopt op zaterdag 

Voor de tennislessen per 1 april a.s. komt een aparte mail waarin is aangegeven vanaf wanneer men zich 
hiervoor kan aanmelden.  

Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de sportclubs op De Meren (Winty, Dees, TV de Meppers). 
Deze bijeenkomst was georganiseerd op initiatief van Dees om te kijken of, en zo ja welke, voordelen er 
uit samenwerking gehaald kunnen worden (bijv. een gezamenlijke jeugdactiviteit). 

De activiteitenkalender 2013 voor senioren en junioren wordt kort besproken.  

 

18) Rondvraag 

Er zijn geen vragen 

 

19) Sluiting 

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

 

Goedkeuring Notulen van Algemene Leden Vergadering d.d. 28 januari 2013 op eerstvolgende 
algemene vergadering d.d. …………….
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-----------------------------------  ---------------------------------- 

………………     ………….. 

d.d. ……………………….  d.d……………………….. 

Voorzitter    Notulist 

                                                           
1
 Cfm. Art. 15 Statuten 


