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Notulen  Algemene Ledenvergadering HTC   
 
Datum: 13 maart 2013 
Locatie: “De leste Geulde” 
 
1. Opening 
 
De dagvoorzitter, Phil Janssen, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op 
de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van HTC. 
De presentielijsten zijn door 49 leden getekend. Afgemeld hebben zich  25 leden. 
 
Vervolgens wordt stilgestaan bij de leden die HTC zijn ontvallen in het afgelopen jaar.  
Uit respect voor Annie Hermans  en Co Cox wordt iedereen verzocht te gaan staan en een minuut 
stilte in acht te nemen. 
 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Er zijn drie ingekomen stukken.                                                                                                               
Van Jaqueline Geurts en van Loes Hermans, beide met betrekking tot de attentieregeling voor de 
structurele vrijwilligers. 
Van Jan Driessen een tekstuele opmerking met betrekking tot de notulen van 21 maart 2012. 
 
Jacqueline Geurts en Loes Hermans zijn van mening dat de attentieregeling voor de structurele 
vrijwilligers te royaal van opzet is. Zij bepleiten een soberder regeling.                                                                  
Het bestuur zal komend jaar middels een enquete onder ze structurele vrijwilligers de mening 
peilen en die terugkoppelen op de volgende ALV in maart 2014, waarmee de vergadering akkoord 
gaat. 
 
Vervolgens neemt de dagvoorzitter de agenda van vanavond door om te vervolgen met 
agendapunt 3. 
 
 
3.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering HTC van 21 maart 2012.  
 
Er is een tekstuele opmerking betreffende de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
2012.  
Jan Driessen merkt op dat in de notulen (pag.5) staat dat de vergadering decharge verleent aan de 
penningmeester. Aangezien uitvoering van het financiële beleid een verantwoordelijkheid is van 
het gehele bestuur dient decharge veleend worden aan het gehele bestuur. De notulen worden 
aangepast. 
 
Vervolgens wordt ingegaan op vragen naar aanleiding van de rondvraag van de ALV van 2012. 
 
Jan Rambags: Jan vraagt of de “Hallo” als locaal medium nog in beeld is om de vereniging te 
promoten en voor berichtgeving in zijn algemeen. 
Phil antwoord dat Dré bezig is om de PR- Commissie van de grond te krijgen en dat de Hallo als 
locaal medium zeker wel belangrijk is en van haar diensten gebruik gemaakt zal worden door HTC. 
Jan Driessen: Hoe worden leden die niet over email beschikken voortaan geïnformeerd nu er geen 
Kasteelservice meer is?  
Phil antwoord dat de secretaris een uitprint van de Nieuwsbrief ter inzage in de kantine zal leggen.  
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Jan Klaver stelt voor om de besparing van de Kasteelservice aan te wenden voor de 
ontwikkeling/optimalisering van de website. 
Dit voorstel is inmiddels gerealiseerd. 
Jan Klaver merkt op dat het goed en belangrijk is dat zowel op de website als in de nieuwsbrief 
melding wordt gemaakt van de sponsoren. 
Phil antwoord dat het bestuur het daarmee eens is en dat zal effectueren. 
 
 
4.  Evaluatie beleidsplan 2010 / 2011 
 
 
Bestrating, beplanting en fietsenstalling 
De bestrating is zoals we allemaal inmiddels hebben kunnen constateren afgerond. 
Controle van de contracten met de gemeente bracht aan het licht dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor en de kosten draagt van het snoeien/bijhouden van de beplanting rond het 
park 
De plannen met betrekking tot realiseren van de fietsenstalling wordt dit meegenomen naar 
2013/2014. 
 
Veiligheid park  en AED: 
Project Reanimatie en AED: 
Tijdens de vorige ALV werd aangegeven dat minimaal 50 leden zich moeten opgeven om het 
project levensvatbaar te maken. Helaas hebben zich slechts 5 leden gemeld dus is het project 
afgeblazen. 
Vanuit de vergadering wordt met verbazing gereageerd op het geringe aantal aanmeldingen. Velen 
hebben het inschrijfformulier niet op de website gezien en vragen het project opnieuw op te 
starten. 
Besloten wordt om het project opnieuw op te starten en dit bekend te maken via de Nieuwsbrief. 
 
Afrastering en poorten: 
Met de afrastering van het park en plaatsing van poorten is een dermate groot bedrag gemoeid, 
dat we daar niet te overhaast een besluit in willen nemen. 
Waar we als bestuur wel op korte termijn toe over willen gaan is het plaatsen van een nieuwe 
toegangsdeur naar de kantine met een elektronische beveiliging die middels de (magneetstrip) van 
de ledenpas bedienbaar is.  
 
 
5.  Financieel verslag boekjaar 2010/2011  
 
Toelichting en verantwoording door de penningmeester 
     
Rapportage kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, in de personen Truus Weijs en Jan Driessen, verklaart dat zij het 
jaarverslag, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening over het seizoen 2011/2012 
hebben gecontroleerd en akkoord bevonden en adviseert de vergadering om het bestuur decharge 
te verlenen waarmee de vergadering akkoord gaat. 
 
 
6.  Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
 
Zoals besloten tijdens de ALV in 2007 blijft een lid van de commissie in functie en het tweede lid 
treedt af. Zijn functie wordt overgenomen door het “derde kascontrole lid” zijnde de reserve die ook 
tijdens de vorige ALV benoemd is. 
Jan Driessen verlaat de kascontrolecommissie en wordt door de dagvoorzitter bedankt voor zijn 
bijdrage. Als nieuw lid voor twee jaar wordt Huub Cleven voorgedragen  
De vergadering gaat hiermee akkoord (stemming bij handopsteken) 
De kascontrole commissie bestaat voor 2013 uit: Truus Weijs en Huub Cleven.  
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Reserve kascontrole commissie is Wim van de Pas. 
 
7.  Huldiging jubilarissen 
 
Dit jaar worden liefst 16 jubilarissen gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging.  
Het zijn de dames: 
En de heren:  
 
De aanwezige jubilarissen ontvangen een daarbij behorend aandenken en een bloemetje.. 
             

Woord van dank 
Een woord van dank voor hun beider grote inzet als bestuurslid is er voor Yvonne Hermans en 
voor Pascal Schreurs. Yvonne Hermans zat in het bestuur vanuit de Wedstrijdcommissie en 
Pascal vanuit de Jeugdcommissie.  
Yvonne wordt verzocht naar voren te komen om onder applaus van de ergadering van 
dagvoorzitter Phil Janssen een bloemetje  in ontvangst te nemen.  
Helaas was Pascal verhinderd maar ook voor Pascal geldt het applaus van de vergadering. 
 
 
           Loftrompet  
De loftrompet wordt dit jaar door Guido Boots uitgereikt. Hij volgt daarmee Co Cox op die de 
loftrompet in het leven geroepen heeft en de uitreiking  jarenlang voortreffelijk gedaan heeft. We 
zijn erg blij dat Guido het stokje van Co overgenomen heeft en vandaag het spits mag afbijten. 
Jaarlijks wordt de loftrompet uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor 
HTC. Het bestuur was dit jaar unaniem van mening de loftrompet toe te kennen aan  Frank van der 
Sterren, voor zijn tomeloze inzet in de Jeugdcommissie reeds sinds zijn vijftiende levensjaar. De 
loftrompet wordt vervolgens onder daverend applaus aan Frank uitgereikt. 
 
  9.  Bestuursverkiezing 
 
Zoals reeds tijdens de behandeling van de notulen van de vorige ALV is meegedeeld, heeft het 
bestuur een rooster van aftreden opgesteld. Conform dit rooster zijn nu aftredend: Dré Kuipers. 
Dré stelt zich niet herkiesbaar. 
Voor de functie van Bestuurslid vanuit de Activiteiten Commissie heeft zich gemeld: Ralf Truijen. 
Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, kan bij handopsteking gekozen worden. 
Ralf wordt met algehele stemmen gekozen. 
Jan Rambags stelt zich kandidaat als bestuurlid vanuit de Wedstrijd Commissie. Aangezien er 
geen tegenkandidaten zijn wordt bij handopsteking gekozen. 
Jan wordt met algehele stemmen gekozen. 
Beide heren worden gefeliciteerd door de dagvoorzitter, bestuur en de gehele vergadering. 
 
10. Vaststelling investeringsbedrag 2012 
 
Het bestuur stelt voor haar een investeringsruimte te bieden van € 20.000,00 om te voorkomen dat 
voor iedere grotere uitgave een extra ledenvergadering moet worden gehouden. 
De leden stemmen unaniem in met dit voorstel 
 
11.  Begroting 2013 
 
Penningmeester Antoon Droesen geeft tekst en uitleg over de begroting van het boekjaar 2013. De 
vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 
 
Martha Truijen vraagt of de regeling van de spaarbonnetjes (groenteboer / Linders) nog geldt en of 
de middenstanders aarmee we afspraken hebben ook een financiële bijdrage leveren. De 
penningmeester zal dit natrekken en kortsluiten met Martha. 
 
12.  Rondvraag 
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Lydia van Kannen vraagt of de douches vernieuwd kunnnen worden.  
Phil antwoordt dat het een moeilijk proces is om iets vergoed te krijgen van de gemeente. 
Sommige posten van onderhoud zijn voor de gemeente en andere zijn voor de vereniging en dat 
maakt het moeilijk. Je kunt je afvragen hoe we daarmee verder moeten zeker als je in ogenschouw 
neemt dat het gebouw steeds ouder wordt en wat nog verantwoord is om te investeren. Gedachten 
aan volledige nieuwbouw spelen daarbij mee maar daarvoor heb je toch zeker een voltallig bestuur 
nodig. 
Ria Kruijtzer dankt het bestuur dat zij de mogelijkheid gekregen heeft om de naam van UNICEF te 
verbinden aan het HTC- Open. 
 
Truus Weijs vraagt of het mogelijk is om een jaarplanning te maken van de events van HTC. 
 
 
 
13.  Sluiting                                                                                                                                                     
De vergadering wordt gesloten met dank aan alle aanwezigen. 
 


