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Notulen  Algemene Ledenvergadering HTC   
 
Datum: 19 maart 2014 
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 43 leden getekend, afgemeld hebben zich 24 leden. 
 
 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Mededelingen 
- Loes Hermans is gestopt met de ledenadministratie per 1 januari 2014. André Manders is 

bereid gevonden de ledenadministratie op zich te nemen. 
- Ger Daemen is per 1 januari 2014 gestopt als secretaris van het bestuur. André Manders 

treedt vanaf 1 januari 2014 op als waarnemend secretaris. 
- Verder is er een sponsorcommissie gerealiseerd.  Deze bestaat uit Silvie Verlinden, Marc 

Verlinden en Willem Eickmans. 
 
Ingekomen stukken                                                                                                                
- Geen 

 
Ontwikkeling ledenbestand 
- Laatste 4 jaar is het aantal ongeveer gelijk gebleven (+5 t.o.v. 2012). 

Ria Kruytzer vraagt of er bekend is hoeveel juniorleden HTC heeft. Jack Swinkels geeft aan 
dat dit aantal rond de 50 ligt. 

- Bestuur is aan het bekijken om dit jaar over te gaan naar een ledenadministratiesysteem 
(t.b.v. vereenvoudiging van de contributie-inning en bijhouden wijzigingen ledenbestand) 

 
Blessure regeling 
- Bij veel leden is dit schijnbaar niet duidelijk, toch staat er een duidelijke uitleg op de website 

(www.htchorst.nl). 
 
Vervolgens neemt de dagvoorzitter de agenda van vanavond door om te vervolgen met 
agendapunt 3. 
 
 
3.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering HTC van 13 maart 2013 
 
 
Vaststelling/opmerkingen betreffende de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2013. 
Jan Driessen merkt terecht op dat dit niet mogelijk is omdat de notulen 2013 niet met de agenda 
zijn meegestuurd. Het bestuur geeft aan dat dit fout is gegaan en derhalve staat de vaststelling 
notulen 2013 op de agenda voor de ALV in 2015. 
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Vervolgens wordt ingegaan op vragen naar aanleiding van de rondvraag van de ALV van 2013. 
- Enquête attentieregeling structurele vrijwilligers 

Het bestuur heeft een enquête gehouden onder de structurele vrijwilligers (72) inzake 
handhaven of (gedeeltelijk) wijzigen van de attentieregeling. Het aantal respondenten was 15 
van de 72 = 21% (representatief ???) 
 
De eerste vraag was: “Bent u voor of tegen wijziging van de attentieregeling”. Voor wijziging is 
72% (11). Tegen wijziging is 28% (4). 
Je zou gezien bovenstaande uitslag verwachten, dat men kiest voor wijziging van een of meer 
onderdelen van de attentieregeling, maar niets is minder waar zoals blijkt uit onderstaande 
uitslag: 
Het vrijwilligersfeest: Handhaven zegt 72% (11) en  afschaffen zegt  28% (4) 
De verjaardagskaart + VVV bon: Handhaven zegt 58% (9) en afschaffen zegt 42% (6) 
De kerstattentie: Handhaven zegt 43% (6) en afschaffen 57% (9) 
>>> Conclusie van het bestuur: de attentieregeling blijft gehandhaafd 
 

 
Openstaande zaken uit de rondvraag 
- Lydia van Kannen: Kunnen de douches worden vernieuwd? 

Jan Rambags heeft de zaak onder de loep genomen en heeft geconstateerd, dat de douches 
in orde waren. Wel heeft hij het bestuur geadviseerd om de toiletten van de dames- en 
herenkleedlokalen te vernieuwen. En dat gaat dan ook dit jaar gebeuren 

- Truus Weijs: Is het mogelijk om een jaarplanning te maken van de events van HTC? 
Ralf Truijen heeft er voor gezorgd, dat er een activiteitenkalender op de website van HTC 
staat. Tijdens de vergadering wordt dit gedemonstreerd. De diverse commissies en het 
bestuur dient deze activiteitenkalender wel zelf in te vullen. 

 
 
4.  Evaluatie beleidsplan 2013 
 
 
Fietsenstalling 
Een fietsenstalling (afdak waar fietsen droog onder gestald kunnen worden) is nog niet 
gerealiseerd en zal ook niet worden gerealiseerd. Het bestuur is van mening, dat plaatsing bij baan 
3 geen optie is vanwege het blijvend gevaar van diefstal. En de plek bij de mini-baan is ook niet 
ideaal, daar het geheel er niet fraaier op zal worden. 
Willem Eickmans vraagt of er dan geen fietsenrekken geplaatst kunnen worden. Jan Rambags 
geeft aan dat dit verre van ideaal is (kromme wielen). 
 
Renovatie toiletgroepen kleedlokalen 
Daarvan hebben wij besloten, dat dit vernieuwd zal worden. Op dit moment is nog niet duidelijk of 
we dit in eigen beheer zullen doen of uitbesteden. 
 
Verlichting (veiligheid) 
In een gesprek met de gemeente op 7 januari jongstleden hebben we dit probleem aangekaart. Er 
werd gewezen op het feit, dat de verlichting richting Kasteelruïne en Kasteelboerderij slecht is. 
Verder werd de matige verlichting op het parkeerterrein (Wittenhorst) onder de aandacht gebracht. 
Deze punten zijn genoteerd. Ook werd melding gemaakt van het “parkeerprobleem”. Wachten is 
op terugkoppeling gemeente. 
 
Elektronische toegang tot verlichting/kleedruimten 
Vorig jaar werd gemeld, dat we op onderzoek waren  om op de toegangsdeur een elektronisch slot 
te maken. Dit wil zeggen, dat een lid met een valide pasje, deze toegangsdeur kan openen. 
Daarmee krijgt hij/zij toegang tot de verlichting van de banen en de douches. De toegang tot de 
kantine blijft beperkt tot die leden die hier voor in aanmerking komen. Een bijkomend voordeel is 
dat een dergelijk deur altijd in het slot valt. Een nadeel is dat bij verlies van een pasje dit 
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onmiddellijk gemeld dient te worden, omdat de vinder anders toegang heeft. Het bestuur deelt 
mede dat hier verder niets meer aan is gedaan, mede door het ontbreken van een voorzitter. 
Dit punt wordt dus aangehouden. 
 
 
5.  Financieel verslag boekjaar 2013  
 
Toelichting en verantwoording door de penningmeester 
 
Jan Driessen geeft aan dat in de vutters-groep drie leden nog geen contributie 2013 betaald 
hebben. Antoon Droesen geeft aan dat dit is gecontroleerd en dat iedereen inmiddels betaald 
heeft. 
Ton Nelissen zegt hierop dat de contributie echt niet betaald is. Ton geeft ook aan overgestapt te 
zijn naar een andere bank. Antoon zal dit gaan controleren. 
 
Verder zullen de consumptieprijzen worden aangepast i.v.m. hogere inkoopkosten. 
 
Rapportage kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, in de personen Truus Weijs en Huub Cleven, verklaart dat zij het 
jaarverslag, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening over het seizoen 2013 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. 
Truus Weijs verlaat de kascontrolecommissie en wordt door de dagvoorzitter bedankt voor haar 
bijdrage. Als nieuw lid voor twee jaar wordt Wim van de Pasch voorgedragen . 
De vergadering gaat hiermee akkoord (stemming bij handopsteken) 
De kascontrole commissie bestaat voor 2014 uit: Huub Cleven en Wim van de Pasch.  
Reserve kascontrole commissie is Walter Buth. 
 
7.  Huldiging jubilarissen 
 
Jubilarissen 
Dit jaar worden er 4 jubilarissen gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging.  
Het zijn de dames: Wil Eickmans en Yvonne Hermans 
En de heren: Ton Nelissen en Jan Arts (Jan is niet aanwezig) 
 
De aanwezige jubilarissen ontvangen een daarbij behorend aandenken. 
 
             
Woord van dank 
Een woord van dank voor zijn inzet als bestuurslid is er voor Ger Daemen. 
Ger Daemen zat in het bestuur met als functie secretaris.  
Een woord van dank voor haar inzet als ledenadministrateur is er voor Loes Hermans. 
  
Ger wordt verzocht naar voren te komen om onder applaus van de vergadering van dagvoorzitter 
Phil Janssen een fles wijn in ontvangst te nemen. Voor Loes is er een bloemetje welke ook door 
Ger in ontvangst wordt genomen. 
Helaas was Loes verhinderd maar ook voor Loes geldt het applaus van de vergadering. 
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8. Loftrompet  
 
De loftrompet wordt dit jaar door Guido Boots uitgereikt. 
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 Jan Klaver, 
voor zijn tomeloze inzet regelen vuttersgroep. Doordat Jan Klaver niet aanwezig was zal Jan 
Rambags deze tijdens de eerstvolgende vutters bijeenkomst overhandigen. 
 
9.  Bestuursverkiezing 
 
Zoals reeds tijdens de behandeling van de notulen van de vorige ALV is meegedeeld, heeft het 
bestuur een rooster van aftreden opgesteld. Echter daar het zich hier een vacature betreft speelt 
dit verder geen rol. 
 
Voor de functie van secretaris heeft zich gemeld: André Manders. Aangezien er geen 
tegenkandidaten zijn, kan bij handopsteking gekozen worden. 
André wordt met algehele stemmen gekozen. 
 
André wordt gefeliciteerd door de dagvoorzitter, bestuur en de gehele vergadering. 
 
10. Vaststelling investeringsbedrag 2014 
 
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 2014 
 
Penningmeester Antoon Droesen geeft tekst en uitleg over de begroting van het boekjaar 2014. De 
vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 
 
Antoon Droesen geeft verder aan te stoppen met het verzamelen van de kassabonnen van de 
leden. Dit omdat de winkeliers niet betalen (ook al zeggen ze van wel). 
 
- Fien Verheyen vraagt of er minder inbraken zijn door het (nieuwe) beveiligingssysteem. Antoon 

Droesen geeft aan dat dit waarschijnlijk zo is. Ook het surveilleren van Severens zal hierop een 
positieve uitwerking hebben. 

- Walter Buth vraagt of er een opstal verzekering is. Antoon Droesen zegt dat deze er is. 
 
12.  Rondvraag 
 
- René van der Geijn 

  Misschien is het een goed idee om naast de functie penningmeester één of meerdere 
personen in te zetten voor het financiële werk. Bestuur zegt dat dit een heel goed idee is. 
Vrijwilligers mogen zich altijd melden. 
  Een idee om huurders baan 8 verplichten te betalen via automatische incasso. Bestuur gaat 
zich hierover beraden. 
  Kijkt de gemeente naar het aantal leden die geregistreerd worden in het afhangsysteem. 
Bestuur geeft aan dat dit niet zo is, voor vaststelling van de subsidie wordt er gekeken naar het 
aantal bij de KNLTB geregistreerde leden. Verder geeft het bestuur aan dat inhangen altijd 
verplicht is. 
 

- Wim van de Pasch 
  Graag baan 8 blokkeren in het afhangsysteem indien deze wordt verhuurd. Dit wordt 
doorgegeven aan de beheerder. 
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- Jack Swinkels 
  Indien automatische toegang tot afhangsysteem/baanverlichting/kleedlokalen heeft dit van 
invloed op de beveiliging kantine? Bestuur geeft aan dat rolluik/beveiligingssysteem blijft 
gehandhaafd en dat er dan een gehele nieuwe buitendeur wordt geplaatst. 
  Bij eventuele nieuwbouw / verbouwing, is investering nieuwe toegang dan wel zinvol. Bestuur 
geeft aan dat in dat geval de nieuwe buitendeur hergebruikt kan worden. 
  Een oproep: Heeft iemand oude bekers (trofeeën) in zijn/haar bezit welke ze beschikbaar 
willen stellen voor de jeugd. Op deze manier kunnen de kosten voor de activiteiten (knak 
competitie, toernooien) geminimaliseerd blijven. 
  Vraag is er er een soort marktplaats-pagina op de HTC-website gemaakt kan worden voor 
bijvoorbeeld verkoop van tennisrackets van juniorleden. Dit wordt voorgelegd aan Dré Kuipers 
  Hoe zit het met EHBO, hier wordt tijdens activiteiten nooit over gepraat, moeten we als club 
hiervoor niets regelen (tijdens bijv. de toernooien). Phil Janssen geeft aan dat er niemand 
interesse had in een AED-cursus. De verplichting voor een club betreffende de EHBO wordt 
nagekeken. 
 

- Ria Kruytzer 
  Wat is de status van de competitie indeling 2014. Thomas Strijbosch geeft aan dat de 
indelingen vanavond ‘live’ gaat (19-03-2014 om 18.00 uur).  
 

- Jacqueline Geurts 
  Misschien eens informeren of er al leden zijn die al in het bezit zijn van een EHBO diploma? 
Dit wordt meegenomen in het onderzoek aangaande de eventuele verplichtingen voor de club 
 
 

 
13.  Sluiting                                                                                                                                                     
De vergadering wordt om 21.20 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen. 
 


