Notulen 58e Algemene Ledenvergadering d.d. 21 februari 2019
Aanwezig:

John van Herk (voorzitter), Menno Hooghuis (secretaris), Anne-Marie Scheffers
(penningmeester), Jan Bloo (Technische Commissie), Jacco de Koning
(Paviljoencommissie)

De presentielijsten zijn getekend door de 68 aanwezige leden van de vereniging.
1

Opening

De voorzitter opent om 20.05 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Allereerst wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor de in november overleden Nettie van
Puijenbroek.
2

Mededelingen

Dit jaar vieren we ons 40 jarig bestaan. De receptie op 9 februari was zeer geslaagd met veel leden
en oud-leden van onze club. Tijdens de receptie is tevens ons nieuwe logo onthuld.
Eind mei volgt een aantal dagen met veel activiteiten met als hoogtepunt de 24-uurs
tennismarathon, waarmee we veel geld hopen op te halen voor MOVE Vught en voor onze eigen
jeugd.
De incassodatum voor de contributies is 12 maart. De pasjes kunnen worden opgehaald op 22 en 24
maart.
De uitloting van de obligaties vindt plaats. Alle obligaties met het eindcijfer 9 vervallen per
30-6-2019. De ingelegde bedragen worden in juli terugbetaald, inclusief rente.
3.

Ingekomen stukken

Er is (per email) een stuk binnengekomen van Gertjan de Beer inzake “integratie van Padel in de
structuur en activiteiten van TVB”. Dit zal worden behandeld bij agendapunt 16.
4.

Notulen 57e ALV d.d. 6 maart 2018

Er zijn geen opmerkingen over de notulen en die zijn daarmee aangenomen.
5.

Rekening/verantwoording financieel beleid 2018

De penningmeester presenteert de feiten en cijfers van het jaar 2018.
• Per 1-4-2018 hadden we, na correctie van 14 door overgang naar het nieuwe systeem, 689
leden. De terugloop in het ledenaantal dit seizoen is 6 personen.

•

•
•

•

De investeringen in de padelbanen zijn binnen de begroting gebleven. We hebben wel extra
geïnvesteerd in het hekwerk en bestrating rondom de padelbanen.
Verder hebben we een aantal zichtdoeken en reclameborden vervangen.
De aanleg van glasvezel wordt in het eerste kwartaal van 2019 gerealiseerd.
De bruto marge op de omzet in het paviljoen is dit jaar weer wat hoger door de verhoging
van de verkoopprijzen.
De kosten en baten van de trainingen blijven moeilijk om te begroten. De kosten van de
tennisschool, bezetting per les uur en de selectiejeugd maken dat de kosten hoger zijn
uitgevallen. Vanaf de zomertraining worden de tarieven verhoogd en er volgt een
herstructurering op de selectiejeugd.
Kosten zijn verder goed in de hand gehouden en de toernooien hebben positief gedraaid.

Een en ander resulteert in een positief resultaat, waardoor we een reservering van € 4.500,00
hebben kunnen doen.
6.

Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Adrie Hol en Olaf van den Heuvel, presenteert haar bevindingen
over de controle die zij uitgevoerd heeft:
•
•

Er zijn geen op- of aanmerkingen
Complimenten aan de penningmeester

Het advies is dan ook om de penningmeester decharge te verlenen.
7.

Decharge penningmeester

De ALV volgt het advies van de kascontrolecommissie op en verleent decharge.
8.

Decharge bestuur

De ALV verleent decharge aan het voltallige bestuur.
9.

Aftreden bestuurs- en commissieleden

Aftredend (interim) bestuurslid: Frans-Joseph van Laarhoven. Heel erg bedankt voor je inzet.
Aftredende commissieleden: Ard-Jan Stegehuis, Chris Robeerst, Paul Bolenius, Erik Overman,
Coen Viguurs, Eva Weber, Cees Hoppenbrouwers. Allen heel erg bedankt voor jullie inzet.
10. Benoeming leden kascommissie 2019
Olav van den Heuvel blijft aan als lid van de kascontrolecommissie. Adrie Hol zal aftreden als
commissielid , zijn plaats wordt overgenomen door Helma Christophe.
Hans Schuurmans stelt zichzelf beschikbaar als nieuw plaatsvervangend lid van de
kascontrolecommissie, waarmee de commissie weer compleet is voor het komende jaar.

Net voor de pauze wordt Mart Damen benoemd tot lid van verdienste. Helaas is hij niet aanwezig,
maar Mart wordt benoemd vanwege zijn bijdrage aan de club zolang als de club al bestaat: 40 jaar.
Hij is lid van het eerste uur, wordt dit jaar 80, heeft de bouw van het clubhuis mee gerealiseerd,
heeft jaren de kaartavonden georganiseerd, is al jaren commissielid parkbeheer, heeft onlangs nog
het emballagehok vernieuwd. Mart, enorm bedankt voor je tomeloze inzet en vaste kracht van de
vrijwilligerskern van TVB.
11. Verkiezing / benoeming bestuur 2019
De volgende leden hebben zich beschikbaar gesteld voor het bestuur in 2019:
Voorzitter:
John van Herk
Secretaris:
Menno Hooghuis
Penningmeester:
Anne-Marie Scheffers
Vz Technische Commissie:
Jan Bloo
Vz Paviljoencommissie:
Jacco de Koning
Vz Park Beheer Commissie:
vacant
Vz Sponsor commissie:
vacant (Frans van Laarhoven zal deze post voorlopig waarnemen)
12. Bestuurswisseling
De kandidaat-bestuursleden als vermeld bij punt 11 worden aangenomen.
13. Goedkeuring plannen en begroting 2019, vaststellen contributie en afkoop bardienst
Voor het jaar 2019 staan een paar investeringen gepland; de beplanting bij de padelbanen, banken
en tribunes en glasvezel.
De kosten en opbrengsten hebben we min of meer hetzelfde begroot als 2018, waarbij we de omzet
van de bar wat lager hebben gezet. Bij de trainingen wordt een deel van de reservering gebruikt om
verlies op te vangen.
Voor 2019 wordt geen verdere terugloop van het aantal leden verwacht.
Dientengevolge wordt voorgesteld om het niveau van de contributies gelijk te houden.
Ook het tarief voor afkoop van de bardienst zal gelijk blijven. Daarbij wordt opgemerkt dat het wel
steeds moeilijker wordt om voldoende bezetting voor de bardiensten geregeld te krijgen.
Het voorgaande besproken hebbende stemt de ALV in met de voorgestelde begroting voor 2019.
14. Benoeming leden diverse commissies
Per commissie wordt aangegeven welke leden zich in 2019 zullen inzetten voor onze vereniging.
De voorzitter spreekt zijn zorg uit over het toenemende tekort aan vrijwilligers. Het wordt steeds
lastiger om de vacatures binnen het bestuur en de diverse commissies in te vullen.
15. Activiteitenplan 2019
De TC presenteert een overzicht van de geplande activiteiten in 2019.

16. W.V.T.T.K.
De “integratie van Padel in de structuur en activiteiten van TVB”.
Er is een e-mail binnengekomen van Gertjan de Beer, waarin hij vraagt om Padel te integreren in de
structuur en activiteiten van TVB. Hij oppert om een team samen te stellen (Team Padel XL) tezamen
met Larissa Jutten en Frank Vervoort om dit verder uit te werken en met een plan van integratie te
komen. Hij krijgt hiervoor toestemming en zal er mee van start gaan.
17. Rondvraag
Er wordt een aantal vragen gesteld.
18.

Sluiting

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid, sluit deze ledenvergadering en gaat over tot
de orde van de dag.

