NOTULEN
Algemene ledenvergadering
Datum
Aanvang
Locatie

dinsdag 8 januari 2019
20:00 uur
Buitenhuis De Koekoek

Aanwezig: 60 leden volgens de presentielijst (inclusief bestuur: Kees Konings (VZ), Jacqueline Trouw
(Secr/notulist), Jos de Jonge (penningmeester), Dennis Blaak, Doriet Slegt, Erik Nollen).

1.Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Dank aan alle leden die aanwezig zijn voor de betrokkenheid, zij
zien een digitaal bloemetje.
Enkele belangrijke bestuursbesluiten genomen in 2018: geen contant geld meer in het paviljoen per
1-1-2019. Komt met toelichting ook terug in het jaarverslag van het bestuur. Mede in verband hiermee
wordt de pinautomaat centraler geplaatst en worden de mogelijkheden onderzocht om draadloos en
voor (o.a.) de jeugd onderzoeken we de mogelijkheden om met (KNLTB)pas te betalen.
Parkreglement is vernieuwd en is te vinden op de website. Deze was verouderd.
2. Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken
Geen ingekomen stukken.
4. Notulen ALV 10 januari 2018 (bijlage)
Geen opmerkingen op de notulen.
5. Jaarverslagen 2018
a) jaarverslag bestuur (bijlage) Terugblik en vooruitblik
Kees (Konings) maakt gebruik van een korte presentatie. In 2018 duidelijke toename van
aanmeldingen van nieuwe leden tov de afgelopen jaren, mogelijk een eerste padeleffect.
Verder geeft Kees een korte samenvatting van het jaarverslag. Het was met name het jaar
van de uitbreiding met 2 padelbanen, bijzondere dank aan de projectleider Erik Nollen.
Oproep aan iedereen om padel ook uit te proberen, wij willen de mogelijkheid van een gratis
kennismakingsles voortzetten voor onze leden.
Voor wat betreft RICO: de samenwerking was mooi maar ze zijn nu volop bezig met hun park.
Na afloop van de wintercompetitie zullen ze overgaan naar hun eigen park. Mogelijk
voortzetting van samenwerking in de vorm van een (bijvoorbeeld) gezamenlijk toernooi zoals
ook met Vijfhuizen.
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b) verslagen commissies (bijlage)
Geen bijzonderheden.
6. Financieel op de hoogte
a) jaarrekening (rekening en verantwoording) (bijlage)
b) balans (bijlage)
c) begroting 2019 (bijlage)
Jos (de Jonge) licht de financiële stukken toe.
Ton de Pijper: waarom is het resultaat zo veel beter? Jos: toename leden Rico, toename
baromzet, salaris Paul van Haren is vervallen, gezamenlijke barinkoop, energie / led. Dat
levert samen toch een groot verschil op.
Het resultaat zal dit jaar wat minder zijn vanwege vertrek RICO; dit is ook in de stukken
verwerkt.
Kees (Konings) merkt op dat de groep verenigingen voor de gezamenlijke inkoop groter is
geworden (o.a. Unitas’30 en Hcel); hierdoor nog meer inkoopvoordeel. We trekken de
conclusie dat we een financieel gezonde vereniging zijn.
Johan Oomen merkt op dat de liquiditeit nu momenteel wel erg laag is. Jos: dat klopt, de
padelbanen zijn grotendeels met eigen middelen betaald. We gaan snel de contributies
incasseren..
Tessy Panis vraagt of de consumptieprijzen omlaag gaan nu het inkoopvoordeel omhoog
gaat? Nee, maar daartegenover ook geen indexatie zelfs niet voor het fris waarbij de BTW is
gestegen.
d) verslag kascommissie (bijlage)
Saskia van den Heijkant, Ad de Wildt en Kees Loose. Controle was op 13 december jl waarbij
Saskia helaas verhinderd was. Relevante stukken zijn bekeken, deels via steekproeven. Geen
bijzonderheden. De commissie adviseert de ALV het bestuur décharge te verlenen. Het
bestuur wordt décharge verleend.
e) benoeming nieuwe kascommissie
Kees Loose, Ad de Wildt en Ton de Pijper melden zich aan voor de volgende kascommissie.
[PAUZE]
7. Voorstellen vanuit het bestuur:
a) Bestuurlijke vernieuwing Tennisclub Etten (PRESENTATIE)
Kees Konings vertelt wat bij de presentatie, o.a. prestatietennis/ hoofdklasse, 130 jeugdleden.
Kees Loose merkt op: graag een kennisgeving/e-mail als Hoofdklasse team tennist; wij gaan
actiever informeren. O.a. nieuwsbrief, kalender in clubhuis en tv-scherm in clubhuis.
Marlies van Wely: kan het wedstrijdschema van het Hoofdklasse team ook niet op de
activiteitenkalender en/of op de website?
Dennis Blaak: Activiteitenkalender komt nog op de website.
Jan van Gool: is de lichtkrant er nog? Erik Nollen: boodschappen komen nu op het tv/
ledscherm waar ook de sponsoren langskomen.
Dennis Blaak licht nog wat meer toe over de communicatie. Website wordt goed bezocht, doel
is dat de mails nog minder worden, alles is te vinden op onze website.
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André van der Bijl vertelt wat over zijn werkzaamheden. Vanaf april fulltime werkzaam bij
Tennisclub Etten. Veel tijd in jeugd gestopt. Competitietrainingen wil hij verder uitbreiden.
Maatwerk is mogelijk: ook één of enkele lessen aan te vragen in plaats van een compleet
pakket; Andre heeft zeker overdag tijd. Zoveel mogelijk all-in aanbieden voor de jeugd zeker
het ”gratis” tweede trainingsmoment met de groep is een succes .
Er is ook een stagiaire Laura Stokkermans, zij onderzoekt het pedagogisch klimaat binnen
Tennisclub Etten en hoe het verenigingsgevoel te verbeteren.
Ook is Andre actief bij de samenwerking met andere verenigingen binnen onze nieuwe
KNLTB Kring (West-Brabant). Doel: Jeugd van verschillende clubs verzamelen om tennis in
het gezamenlijk belang een boost te geven; Andre gaat andere verenigingen bij ons
uitnodigen. Gedacht wordt ook aan een gezamenlijke padeltraining voor de regionale jeugd.
Padel: de rackets blijven dit jaar nog achter de bar aanwezig. De competities overlappen
elkaar niet; je kan zowel tennis- als padel competitie spelen.
Dennis (Blaak) zet zijn presentatie voort over bestuurlijke (organisatorische) vernieuwing.
Gedachte is om naar een kleiner bestuur te gaan (van 7 naar 5 naar mogelijk 3). Daarnaast
zoeken wij “projectleiders; dit zijn o.a. de voorzitters van de diverse commissies.Voor wat
betreft ledenwerving- en behoud, merkt Kimberly van Benthem op dat het tossen voor haar bij
het begin van het lidmaatschap heel waardevol was. Concluderend kunnen we zeggen dat het
tossen weer, op een andere manier, nieuw leven in wordt geblazen. In de oude situatie (2018)
waren er teveel regels en verschillen, dit leidde tot verwarring. Gewoon 1 toss voor iedereen.
‘Projectleiders’ gezocht. Delfin van der Zalm en Kimberly van Benthem melden zich hiervoor
aan.
Johan Oomen: dagelijks bestuur benoemen? Kees (Konings): dit is zeker een goed idee.
Kees (Konings) merkt op dat er volgend jaar een concreet voorstel komt voor de
reorganisatie, dat is dan inclusief voorstel statutenwijziging.
b

Park en paviljoen (PRESENTATIE)
Erik Nollen vertelt aan de hand van een presentatie wat de ambities zijn van het bestuur voor
wat betreft het paviljoen, het park en afwerking padelbanen. De leden krijgen binnenkort een
enquête en dan gaat het bestuur ook alle wensen van de leden meenemen. Tijdens de
vergaderingen worden er al wat dingen opgemerkt: douches en toiletten van de dames,
speeltuin kinderen, verlichting bij de fietsenstalling, de fietsenstalling zelf.

c) Voorstel vaststelling contributies 2019 en herziening incassokorting
Voorstel contributies is akkoord, geen vragen of opmerkingen vanuit de ALV.
Afbouwen incassokorting, voorstel is akkoord, geen vragen of opmerkingen vanuit de ALV.
d) Voorstel moderniseren huishoudelijk reglement.
Voorstel akkoord, geen vragen of opmerkingen vanuit de ALV.
8. Vacatures
a. bestuur (aftreedschema in bijlage),
Doriet Slegt en Jacqueline Trouw stoppen, beide om persoonlijke redenen.
Mark Broks wordt unaniem gekozen tot nieuw bestuurslid, hij wordt de nieuwe penningmeester.
waardoor het bestuur nu uit vijf personen bestaat. Statutair moeten het er nog steeds 7 zijn, dus er
zijn formeel nog steeds twee vacatures.
b. commissies (bijlage)
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Ton de Pijper vraagt hoe het zit met opvolging Jac Cristianen? Kees (Konings): Jac wordt ouder
en we moeten op tijd een opvolger hebben die kan worden ingewerkt door Jac. Dit wordt door Jac
zelf ook zo aangegeven. Ton meent dat Jac niet zonder Tennisclub Etten kan en andersom ook
niet, dit wordt ook bevestigd, maar hij wordt ook ouder.
Melissa Broeders merkt op dat het belangrijk is dat bekend is wie de commissievoorzitters zijn,
zodat potentiële commissieleden weten wie ze moeten hebben? Dennis (Blaak): Dit neemt de
‘afdeling communicatie’ zeker mee. Wij gaan met het bestuur en de voorzitters ook een overleg
plannen om het idee van de bestuurlijke vernieuwing verder uit te werken.
c. barteam
Bardienst is kwetsbaar, te weinig mensen voor het aantal uren wat te vullen is. Ondanks dat er
een vrijwilligersvergoeding tegenover staat. De oproep voor extra mensen in het barteam blijft van
kracht. Een bardienst is gewoon leuk en een gezellige bar is belangrijk voor elke club.
9. W.v.t.t.k.
Kees Konings merkt op dat bij de opening van het seizoen de ‘padeltoppers’ terugkomen. Bij de
opening van de padelbanen zijn ze helaas weggeregend. Net zoals de laatste jaren maken we weer
een feest van de opening van het seizoen, met het ophalen van de pasjes.
10. Rondvraag
Ralf Huijbregts: komen er knoppen voor de verlichting van de padelbanen bij het afhangbord? Erik
Nollen: hier wordt aan gewerkt.
Ralf Huijbregts: komt er een (open) padeltoernooi? Erik Nollen: ook hier wordt aan gewerkt, in overleg
met sponsor Decathlon en de toernooicommissie.
Corry van Delzen: wordt er nog meer gedaan via de ClubApp? Dennis Blaak: we willen zo weinig
mogelijk platforms hebben, efficiënt communiceren en daarom is de wens van het communicatieteam
om alléén de website als ‘centraal’ informatiekanaal te hebben. Daarom staat er op de ClubApp alleen
een link naar de website.
Advies aan iedereen is wel om de ClubApp te downloaden, vanwege de faciliteiten van de KNLTB en
vanwege de gemakkelijke link naar onze eigen website.
Bart van Genuchten: Wanneer zijn de clubkampioenschappen? Toernooicommissie: Dit jaar weer in
het voorjaar, valt weer samen met de opening van het seizoen en het afhalen van de passen.
Ton de Pijper: AED/reanimatiecursus? Staat op de agenda van het bestuur. Officieel certificaat was
laatste keer niet het uitgangspunt, vanwege de kosten en dit is niet perse in het belang van de
vereniging. Het was wel mogelijk om dit te verkrijgen, echter tegen bijbetaling.
Diverse leden merken op dat er sowieso al leden zijn die de AED kunnen bedienen vanwege
behaalde opleidingen of certificaten. Goed om hier een lijst van te maken.
André van der Bijl merkt op dat ze bij TV Roosendaal geld vroeg aan leden om deel te kunnen nemen
aan de cursus.
Ton de Pijper gaat het ‘project’ AED/reanimatie leiden.
Anny Vergouwen: wat te doen met padellers of tennissers die geen lid zijn? Er staan nogal eens nietleden op de baan die ook geen dagpas hebben. Erik Nollen geeft aan dat ze een dagpas moeten
nemen, maar nog liever dat ze lid worden. Het is een kwestie van controle en ze mogen hier op
worden aangesproken (dit geldt overigens ook voor niet-leden op de tennisbaan uiteraard). Afgelopen
jaar was opstartjaar voor padel en waren we iets soepeler, mede om zoveel mogelijk mensen
enthousiast te maken (zowel leden als niet-leden). Als niet-leden spelen, graag controle in de vorm
van ‘aanspreken’.
11. Sluiting
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Kees sluit om 21:50 de vergadering, op naar het gratis Duitse bier of iets anders lekkers.

De heer K. Konings
Voorzitter Tennisclub Etten

Mevrouw J. Trouw
(Oud) Secretaris Tennisclub Etten

d.d. 15 januari 2019

d.d. 15 januari 2019

De heer E. Nollen
(Nieuwe) Secretaris Tennisclub Etten

d.d. 15 januari 2019
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