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Notulen  Algemene Ledenvergadering HTC   
 
Datum: 18 maart 2015 
Locatie: “Parkhotel” 
 
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 64 leden getekend, afgemeld hebben zich 22 leden. 
 
 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Mededelingen 
-  

 
Ingekomen stukken                                                                                                                
- Vraag betreffende de status/ontwikkelingen sportzone. Uitleg hierover in paragraaf 12 

beleidsplan 2015. 
 
Ontwikkeling ledenbestand 
- Laatste 5 jaar is het aantal ongeveer gelijk gebleven (+9 t.o.v. 2013). 
- Bestuur heeft begin 2015 een ledenadministratiesysteem aangeschaft (t.b.v. vereenvoudiging 

van de contributie-inning en bijhouden wijzigingen ledenbestand) 
 
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. 
 
Vaststelling/opmerkingen betreffende de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2014. 
 
 
Vervolgens wordt ingegaan op vragen naar aanleiding van de rondvraag van de ALV van 2014. 
- René v.d. Geijn: Functie penningmeester uit laten voeren door meerdere personen  

Dit wordt een taak van de penningmeester om dit wel/niet te doen 
 

- René v.d. Geijn: Huurders baan 8 verplichten tot automatische incasso 
Ja dat kan 
 

- Wim van de Pasch: Baan 8 blokkeren voor afhangen indien verhuurd  
Ja, dat is gebeurt  
 
 

Openstaande zaken uit de rondvraag 
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- Jack Swinkels: Kan er een marktplaats komen op website HTC voor verkoop tennisspullen 

Het bestuur heeft de vraag besproken en heeft besloten dit niet te doen  
 

- Jack Swinkels: Verplichting EHBO tijdens activiteiten 
We hebben geen verplichting. Tijdens een groot evenement is het meer een advies.  
 

- Jacqueline Geurts: Misschien zijn er leden die EHBO hebben  
Vanwege het feit dat er geen verplichting is heeft het bestuur besloten om hiernaar niet te 
gaan informeren  
 

 
4.  Evaluatie beleidsplan 2014 
 
 
Renovatie toiletgroepen kleedlokalen 
De renovatie van de toiletgroepen is uitbesteed en het resultaat mag er zijn. Verder is er in het 
heren kleedlokaal een extra bank geplaatst met het oog op de drukte op bepaalde dagen 
(competitie, toernooien). 
 
Elektronische toegang tot verlichting/kleedruimten 
Dit punt werd vorig jaar aangehouden. Voorlopig wordt er voorzichtig omgegaan met investeringen 
met het ook op de ontwikkelingen van de sportzone waar later in de vergadering op wordt 
teruggekomen (paragraaf 12) 
 
PR-/Sponsorcommissie 
Vorig jaar is tijdens de ALV meegedeeld, dat er een nieuwe commissie in het leven is geroepen.  
Deze pr-/sponsorcommissie bestaat uit Silvie Verlinden-Van Rens, Willem Eickmans en Marc 
Verlinden. 
Marc geeft een korte samenvatting betreffende wat er tot nu toe bereikt is (nieuwe sponsoren, 
nieuw sponsorbord, nieuwe winddoeken) en geeft aan dat één van de sponsoren ook de 
hoofdsponsor gaat worden voor het HTC OPEN 2015, te weten het Parkhotel. Verder licht hij toe 
dat sponsoren in deze tijd geen gigantische bedragen meer sponsoren dus het motto is: elk bedrag 
is welkom. 
Willem verteld verder dat hij voortaan de website onderhoud en dat de nieuwsbrieven ook via hem 
worden verstuurd. 
 
 
5.  Financieel verslag boekjaar 2014  
 
Toelichting en verantwoording door de penningmeester 
 
Rapportage kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie, in de personen Huub Cleven (niet aanwezig) en Wim van de Pasch, 
verklaart dat zij het jaarverslag, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening over het 
seizoen 2014 hebben gecontroleerd en akkoord bevonden en adviseert de vergadering om het 
bestuur decharge te verlenen waarmee de vergadering akkoord gaat. 
Opmerking vanuit het bestuur is dat deze kascontrole zeer serieus genomen wordt, kijkend naar 
het advies welke we eerder hebben mogen ontvangen van Joost Wetering en hebben opgevolgt. 
 
 
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. 
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Huub Cleven verlaat de kascontrolecommissie en wordt door de dagvoorzitter bedankt voor zijn 
bijdrage. Als nieuw lid voor twee jaar wordt Walter Buth voorgedragen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord (stemming bij handopsteken). 
De kascontrole commissie bestaat voor 2015 uit: Wim van de Pasch en Walter Buth.  
Reserve kascontrole commissie is Jan Driessen. 
 
7.  Huldiging jubilarissen 
 
Jubilarissen 
Dit jaar worden er 5 jubilarissen gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging.  
Het is de dame: Silvie Verlinden-Van Rens 
En de heren: Ronald Dieteren (niet aanwezig), Jan Geurts, Jan Clabbers en Jo Manders. 
 
De aanwezige jubilarissen ontvangen een daarbij behorend aandenken. 
 
 
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 Dre Kuipers, 
voor zijn tomeloze inzet voor de club. Te denken aan zijn werk als bestuurslid, wedstrijdcommissie, 
externe competitieleider, activiteiten commissie, opzet (huidige) website, begeleiding 
afhangsysteem. Doordat Dré Kuipers niet aanwezig was zal Guido Boots deze persoonlijk gaan 
overhandigen. 
Guido ontvangt een bloemetje en applaus voor zijn leuke presentatie. 
 
 
9.  Bestuursverkiezing 
 
Van de huidige bestuursleden hebben Antoon Droesen en Phil Janssen te kennen gegeven te 
stoppen met hun functie als penningmeester en voorzitter kantinezaken. Voor beide functies zijn 
kandidaten gevonden. De functie voorzitter kantinezaken zal geen deel meer gaan uitmaken van 
het bestuur, dit omdat het een ondersteunende functie betreft. 
 
Kantinezaken 
Voor het regelen van de reguliere kantinebezetting zijn Ans Versleyen en Marian Pennings bereid 
gevonden deze taak op zich te nemen. Voor de regeling van de kantinediensten bij toernooien en 
evenementen zijn Belinda en Alex de Swart bereid gevonden deze taak op zich te nemen. 
Laatstgenoemden zijn ook samen de “voorzitter” van de kantinecommissie die verder bestaat uit 
Martha Truijen en Dien Rambags voor de inkoop van ons ”droogje” en Jan Rambags voor de 
inkoop van ons “natje”. 
 
PR-/Sponsorzaken 
Zoals al eerder gezegd is het bestuur zeer blij met de ontwikkelingen op pr-/sponsorgebied en wil 
daarom graag het HTC bestuur uitbreiden met een vertegenwoordiger uit genoemde commissie . 
Het bestuur draagt daarom als kandidaat Marc Verlinden voor. Aangezien er geen 
tegenkandidaten zijn, kan bij handopsteking gekozen worden. 
Marc wordt met algehele stemmen gekozen. 
 
Jeugdzaken 
Zoals jullie weten heeft “Jeugdzaken” enige jaren geen voorzitter gehad en ook geen afvaardiging 
in het Algemeen Bestuur. Daar is gelukkig verandering in gekomen. Frank van der Sterren heeft 
niet alleen het voorzitterschap van “Jeugdzaken” op zich genomen, maar wil ook als afgevaardigde 
in het Algemeen Bestuur zitting nemen. Het bestuur draagt daarom Frank van der Sterren als 
kandidaat voor. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, kan bij handopsteking gekozen worden. 
Frank wordt met algehele stemmen gekozen. 
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Penningmeester  
Antoon Droesen is als penningmeester aftredend. Antoon stelt zich niet  herkiesbaar. Er ontstaat 
dus een vacature. Het bestuur draagt daarom als kandidaat voor het penningmeesterschap Petra 
Keijsers voor. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, kan bij handopsteking gekozen worden. 
Petra wordt met algehele stemmen gekozen. 
 
 
Voorzitter 
Na jarenlang zoeken kan het bestuur eindelijk de ALV een kandidaat voordragen als beoogd 
voorzitter van het HTC Bestuur, te weten: Petri Alards. Er zal schriftelijk worden gestemd (conform 
“Statuten. Artikel 10, lid 3”). 
Er worden 2 leden gevraagd (Guido Boots en Truus Weijs) de stembriefjes uit te delen en na 
invulling weer op te halen. Daarna worden de stemmen geteld door Guido Boots, Truus Weijs en 
André Manders de “stemmen” te tellen. 
Met 0 tegenstemmen en 0 onthoudingen is Petri Alards gekozen tot nieuwe voorzitter van HTC 
Horst. Een applaus volgt voor Petri Alards. Phil feliciteert Petri en overhandigd haar de 
voorzittershamer. 
 
Voordat de pauze begint doet Jan Rambags een oproep aan alle aanwezigen om na te denken om 
zitting te komen nemen in de toernooicommissie. Ralf Truijen doet hetzelfde maar dan voor de 
activiteitencommissie. 
 
 
Direct na de pauze neemt onze nieuwe voorzitter, Petri Alards, het even over van onze 
dagvoorzitter: 
 
Een woord van dank voor zijn inzet als bestuurslid is er voor Antoon Droesen. 
Antoon Droesen zat in het bestuur met als functie Penningmeester.  
Antoon ontvangt onder applaus een bloemetje van de nieuwe voorzitter Petri. 
 
Een woord van dank voor zijn inzet als bestuurslid is er voor Phil Janssen. 
Phil Janssen zat in het bestuur met als functie voorzitter kantinezaken. 
Phil ontvangt onder applaus een bloemetje van de nieuwe voorzitter Petri. 
 
Petri geeft vervolgens het woord terug aan de dagvoorzitter Phil. 
 
 
10. Vaststelling investeringsbedrag 2015 
 
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. 
Jan Driessen vraagt of er al plannen zijn voor (grote) investeringen. Antwoord van het bestuur: 
vooralsnog niet. 
 
11.  Begroting 2015 
 
Penningmeester Antoon Droesen geeft tekst en uitleg over de begroting van het boekjaar 2015. 
 
- Marjo Jacobs vraagt of we op een of andere manier kunnen besparen op de energiekosten door 

bijv. een ander type verlichting aan te leggen. Jan Rambags geeft aan dat de kosten nog niet 
opwegen tegen de terugverdientijd. 

 
De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting. 
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12.  Beleidsplan 2015 
 
Bestuursleden 
Het bestuur heeft besloten om geen vertegenwoordiger van “kantinezaken” als bestuurslid meer op 
te nemen voor 2015. De reden hiervoor is dat “Kantinezaken” eigenlijk faciliterend is. Uit zichzelf 
wordt namelijk niets georganiseerd en ook geen beleid ontwikkeld zoals bij “Jeugdzaken”, 
“Activiteiten” etc.  “Kantinezaken” maakt meer onderdeel uit bij al deze zaken. Maar “Kantinezaken” 
blijft natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel dat onmisbaar is. 
 
Sportzone 
André legt in hoofdlijnen uit wat de bedoeling is van de sportzone en wat op dit moment de status 
is. Dit omdat er al van alles is gecommuniceerd via de media. 
 
Er volgt als eerste een toelichting "waarom een sportzone?", te weten: 

• Samenwerking i.p.v. alleen 

• Vrijwilligers 

• Vergrijzing 

• Subsidie / accommodatiebeleid 
 
In juni 2014 is er een initiatief gestart door voetbalclub Wittenhorst waarbij de (A) gehuisveste 
(sport)verenigingen, (B) organisaties en (C) (onderwijs)instellingen maar ook (D) 
(sport)verenigingen en (E) organisaties die elders in Horst gevestigd zijn deel van uit maken 

A. Wittenhorst, HTC, HCH, HOVOC 
B. Parkhotel, Boscafé, ANCO 
C. Dendron college 
D. HZPC, Oxalis, HoSeMa (Gym), ... 
E. Zorginstellingen, kinderopvang, ... 

 
Het geheel wordt gedragen door zowel Gemeente Horst aan de Maas als de provincie 
 
Huidige stand van zaken is dat er reeds diverse gesprekken hebben plaatsgevonden en dat de 
eerste samenwerking (organiseren landelijke sportdag waterschapsbedrijven) een feit is. Hoe de 
toekomst er uit gaat zien (locatie, accommodatie) is nog niet bekend. 
 
Er zal dit jaar nog een presentatie worden gehouden voor alle verenigingsleden door de voorzitters 
van Wittenhorst en HCH. 
 
 
13.  Rondvraag 
 
- Jack Swinkels 

  Net zoals vorig jaar reeds gevraagd: 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. Vorig jaar zijn er diverse oude 
bekers overhandigd en zowel de jeugdcommissie als de jeugd zelf waren hier zeer blij mee. 
 

- Marc Verlinden 
  Het is geen echte rondvraag: Goed dat de JC weer vertegenwoordigd is in het bestuur en 
misschien kan de PR/Sponsor-commissie wel iets betekenen bij een activiteit 
 

- Willem Eickmans 
  Ook geen echte rondvraag: Iedereen die vanuit een commissie iets wil delen met de rest van 
de vereniging kan dit neerleggen bij Willem. Willem kan dan het gegeven mededelen via de 
nieuwsbrief, de website en eventueel facebook.  
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13.  Sluiting                                                                                                                                                     
De vergadering wordt om 21.40 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen. 
 


