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Notulen  Algemene Ledenvergadering HTC   
 
Datum: 27 januari 2016 
Locatie: “Parkhotel” 
 
1. Opening 
 
De voorzitter, Petri Alards, 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 19 leden. 
 
 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Mededelingen 
- Voordat er begonnen gaat worden met de mededelingen als eerste het onderwerp De 

sportzone. Hiervoor hebben we een gastspreker uitgenodigd om hierover iets te vertellen, te 
weten: de voorzitter van HOVOC Reinier Meesters. 
Na afloop wordt Reinier bedankt met een applaus en een fles wijn 

- De ontwikkelingen m.b.t. de sportzone zijn dus in volle gang. Phil Janssen heeft zich bereidt 
gevonden om namens HTC plaats te nemen in de stuurgroep. 

- Vanaf 01 januari 2016 zijn wij in zee gegaan met een andere tennisschool, te weten Personal 
Tennis. 

- Later in deze ledenvergadering komen we terug op het leden tevredenheidsonderzoek. 
- Subsidieregeling gemeente gaat veranderen m.i.v. 2017.  

Toelichtende tekst is niet benoemd: 
De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft besloten om vanaf 2017 enkele 
veranderingen door te voeren in de subsidiesystematiek. Zij wil verenigingen en instellingen 
gaan subsidiëren op grond van een kader dat beter aansluit bij de veranderende rol van de 
overheid en van inwoners. Bij het opstellen van het nieuwe kader moet worden gekeken naar 
maatschappelijke en demografische ontwikkelingen zoals zelfredzaamheid en 
vergrijzing/ontgroening. Ook zal een relatie worden gelegd met het project integraal 
accommodatiebeleid. Op basis van dit nieuwe kader kan het zo zijn dat verenigingen en dus 
ook HTC vanaf 2017 op grond van andere grondslagen worden gesubsidieerd en dat het 
bedrag aan subsidie verandert. Het nieuwe kader is nog in ontwikkeling dus dit moet nog even 
worden afgewacht.  
Waar wel al mee is gestart is het zogenaamde vouchersysteem. Dit is bedoeld voor subsidies 
die bijdragen aan gezamenlijke maatschappelijke doelen. Verenigingen kunnen vouchers bij 
de gemeente aanvragen welke ze inzetten voor maatschappelijke projecten en activiteiten. 
Belangrijke voorwaarden daarvan zijn dat het moet gaan om extra maatschappelijke 
activiteiten/projecten m.b.t. welzijn of duurzaamheid, die aanvullend op de normale activiteiten 
georganiseerd worden en waarbij het maatschappelijk nut buiten de vereniging ligt. Reguliere 
activiteiten komen voor deze vouchers dus niet in aanmerking. De subsidie bedraagt 500 euro 
per voucher. 

 
Ingekomen stukken                                                                                                                
- Waren er geen 
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3.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering HTC van 18 maart 2015 
 
 
Vaststelling/opmerkingen betreffende de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2015. 
- Jan Driessen geeft aan dat het jaartal in de koptekst van paragraaf 5 niet correct is, er staat 

nu 2013, wordt hier bedoeld 2014? Ditzelfde geldt ook voor het jaartal in de toelichtende tekst. 
Antwoord is dat dit inderdaad een vergissing is, het jaartal moet inderdaad 2014 zijn. 

 
Daarmee worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de 
samensteller/secretaris André Manders 
 
Vervolgens wordt ingegaan op vragen naar aanleiding van de rondvraag van de ALV van 2015. Er 
zijn geen openstaande actiepunten. De vragen die gesteld werden konden direct worden 
beantwoord. 
 
 
4.  Ontwikkeling ledenbestand 
 
Laatste 5 jaar is het aantal ongeveer gelijk gebleven 448 (peildatum 1-1-2016) t.o.v. 459 
(peildatum 1-1-2015) 
 
Nieuw t.o.v. vorige jaren zijn de overzichten van: 
a) Verdeling man/vrouw (55,8 / 44,2 %) 
b) Verdeling woonplaats leden, het overgrote deel woont in Horst daarna in volgorde van grootte 
Melderslo, Meterik, Hegelsom, America, Venlo, Broekhuizen, Sevenum, Swolgen, Grubbenvorst 
c) Verdeling leeftijdscategorieën 
 1 t/m 19 12,64 % 
 20 t/m 39 21,90 % 
 40 t/m 59 35,44 % 
 60 t/m 79 28,67 % 
 > 80  1,35 % 

 
 
 
 
 
5.  Evaluatie beleidsplan 2015 
 
 
Vacatures: Toernooicommissie 
Er zijn twee leden aangeschoven bij de toernooicommissie, dit zijn Melanie Beerkens en Conny 
van Rens. Wij wensen de dames veel succes met deze uitdaging. We zijn nog op zoek naar 
vrijwilligers voor de toernooicommissie welke mee willen gaan helpen bij de planning van de 
toernooien. 
 
Kantinedienst tijdens competitie/toernooi 
Het bestuur is hiermee doende om een beslissing in te gaan nemen. Het voornemen is dat er voor 
de voorjaarscompetitie, eind februari 2016, hierover een eenduidig besluit is genomen. De leden 
worden hierna geïnformeerd middels de nieuwsbrief en de site. De uitslag van het 
tevredenheidonderzoek aangaande dit onderwerp zal worden meegenomen in ons besluit. 
Marij van Kempen vraagt: worden de spelers van de competitieteams hiervoor niet ingezet? 
Antwoord is JA maar dit is niet voldoende vanwege het grote aantal teams wat op de zaterdag 
speelt (en de geringe teams op de andere dagen). 
 
Bijwerken aanwezige reglementen 
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HTC Horst heeft de laatste jaren geen meerjarenbeleid gehad. Er waren reeds verschillende 
reglementen opgemaakt. Wij als bestuur hebben verschillende reglementen aangepast. 

- De attentieregeling en de vrijwilligersregeling staan inmiddels op de site onder het item 
Beleid. De grootste aanpassing m.b.t. de attentieregeling is de aanpassing van de 
verjaardagsattentie. Zoals gemeld op de vrijwilligersavond komt deze vanaf 2016 te 
vervallen (maar komt bij de kerstattentie erbij). Tevens hebben we vastgelegd hoe om te 
gaan met vrijwilligers die stoppen. Ook hebben we het bedrag vastgesteld voor het jaarlijks 
bestuursuitje. Dit allemaal om open en transparant te zijn naar de leden. 

- Het huishoudelijk reglement is tevens aangepast. Dit hebben jullie kunnen lezen. Volgens 
de statuten, artikel 20, moet het HH reglement door ten minste twee derde van de geldige 
uitgebrachte stemmen tijdens de ALV worden goedgekeurd. 
+ Jan Driessen merkt op dat: 
art.7 Schorsing lidmaatschap door ALV. Toegevoegd moet worden Bestuur roept ALV op  
Vanaf paragraaf Contributie zijn er zeker enkele punten om te wijzigen om zodoende niet 
elke keer goedkeuring te hoeven vragen van de ALV, voorbeeld is het organogram 
+ Jan Geurts merkt op dat: 
Introducé regeling zou niet meer actueel zijn omdat de openingstijden van de kantine 
toentertijd gebaseerd waren op volledige bezetting 
 
In de pauze heeft het bestuur besloten dat de goedkeuring doorschuift naar de volgende 
ALV, dit om de documenten nog kritischer te bekijken en aan te passen daar waar nodig. 
Jan Driessen gaat het bestuur daarbij helpen waarvoor dank. 

 
 
6.  Leden tevredenheidonderzoek 
 
Het tevredenheidonderzoek is afgenomen in de periode vierde kwartaal 2015. In totaal hebben 164 
leden meegewerkt (35%), 148 leden hebben de vragenlijst volledig ingevuld, 16 leden hebben 
deze niet geheel afgemaakt. De onvolledig ingevulde vragenlijsten zijn wel meegenomen. 
Marc Verlinden geeft een korte samenvatting van het tevredenheidonderzoek. Gezegd kan worden 
dat de overgrote meerderheid positief is over de club. Uit de ingevulde enquête is een top 6 
opgesteld wat de leden vinden over de club en een lijst met aandachtspunten waaraan gewerkt 
zou kunnen worden. Marc geeft ook een verklaring voor de tegenstrijdigheden voor het feit dat in 
beide lijsten dezelfde punten voorkomen. 
 
Top 6: 

1. Sfeer 
2. Activiteiten 
3. Banen en park 
4. Vrijwilligers 
5. Communicatie 
6. Thuisgevoel 

 
Aandachtspunten 

- Opknappen clubhuis 
- Passiviteit leden 
- Opkomst activiteiten 
- Werkzaamheden 
- Verlichting 
- Communicatie 

 
Marc verzoekt de aanwezigen die ideeën hebben zich te melden bij het bestuur of neem zelf het 
initiatief (stel een plan op). 
Marc geeft verder aan dat van de aandachtspunten een plan wordt opgesteld. 
Geïnteresseerden van de resultaten van het complete leden tevredenheidonderzoek kunnen zich 
melden bij André Manders. 
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7.  Financieel verslag boekjaar 2015 
 
Toelichting en verantwoording door de penningmeester 
 
Rapportage kascontrolecommissie (voorgedragen door Wim van de Pasch) 
De kascontrolecommissie, in de personen Wim van de Pasch en Walter Buth, verklaart dat zij het 
jaarverslag, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening over het seizoen 2015 hebben 
gecontroleerd en akkoord bevonden en adviseert de vergadering om het bestuur decharge te 
verlenen waarmee de vergadering akkoord gaat. 
 
 
8.  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. 
Wim van de Pasch verlaat de kascontrolecommissie en wordt door de dagvoorzitter bedankt voor 
zijn bijdrage. Als nieuw lid voor twee jaar wordt Jan Driessen voorgedragen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord (stemming bij hand opsteken). 
De kascontrole commissie bestaat voor 2016 uit: Walter Buth en Jan Driessen.  
Reserve kascontrole commissie is Jan Rambags 
 
9.  Huldiging jubilarissen 
 
Jubilarissen 
Dit jaar worden er 6 jubilarissen gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging.  
Het zijn de dames: Liesbeth Coenders, Petra Jenniskens, Liesbeth Beerens en Dien Rambags. 
En de heren: Louis van Rengs en John Truijen. 
 
De aanwezige jubilarissen ontvangen een daarbij behorend aandenken. 
 
 
10. Loftrompet  
 
De loftrompet wordt dit jaar door Guido Boots uitgereikt. Zie bijlage 1 voor de presentatie. 
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 Annemiek 
Moors voor haar inzet voor de club. 
 
 
11.  Bestuursverkiezing 
 
Van de huidige bestuursleden heeft Jan Rambags te kennen gegeven te stoppen met zijn functie 
als bestuurslid (ook in overeenstemming met de statuten, artikel 10, lid 5). Voor zijn functie hebben 
we een vervanger gevonden in de persoon van Jan Tax. Het bestuur draagt daarom Jan Tax als 
kandidaat voor. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, kan bij handopsteking gekozen worden. 
Jan Tax wordt met algehele stemmen gekozen. 
De overige functies blijft Jan Rambags wel uitoefenen. 
 
 
============================ ERE LIDMAATSCHAP ============================ 
Voordat de pauze begint heeft het bestuur nog een verrassing in petto, namelijk dat ze Jan 
Rambags voordraagt als (eerste) erelid van HTC. Frank had de eer om dit aan Jan mede te delen, 
hij deed dit in het dialect en Jan had niet in de gaten dat dit ging over het ere lidmaatschap. Pas op 
het allerlaatste werd hem dat duidelijk. Deze toespraak is te lezen in bijlage 2. 
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Na het verhaal werd een speld uitgereikt ter ere van het erelidmaatschap. Jan en natuurlijk ook 
Dien, van harte gefeliciteerd. 
=========================================================================== 
 
 
12. Vaststelling investeringsbedrag 2016 
 
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. Dit bedrag zal dit 
jaar naar alle waarschijnlijkheid worden uitgegeven aan een nieuwe CV ketel, een rek voor de 
sporttassen, gedeeltelijke vernieuwing/aanpassing van de baanverlichting (schakelkast, lampen). 
De leden stemmen unaniem in met dit voorstel. 
 
 
13.  Begroting 2016 
 
Penningmeester Petra Keijsers geeft tekst en uitleg over de begroting van het boekjaar 2015. 
 
De contributie zal worden verhoogd met de index zoals die al enkele jaren wordt toegepast, 
namelijk 1,2%. De nieuwe contributie (voor senioren) wordt dan € 124,- 
 

- René Achten vraagt: 
a) Is er een beeld van het verloop van het resultaat van de afgelopen jaren. Petra 
antwoordt dat het resultaat van de afgelopen jaren steeds goed is geweest m.u.v. 2014 
toen diverse investeringen zijn gedaan. 
b) Kijkend naar het vermogen van HTC, is er iets bekend over verwachte investeringen in 
relatie tot de sportzone. Antwoord is nee, nog niet bekend. We gaan pas vanaf heden 
zitting nemen in de stuurgroep. 

- Jan Driessen: In een artikel staat dat voor een vereniging geldt dat het voldoende is als het 
eigen vermogen gelijk is aan 2,5 maal de omzet. 

 
De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting en voorgestelde contributie 
verhoging. 
 
 
 
 
14.  Beleidsplan 2016 
 
Vacatures 
We zijn op zoek naar commissieleden voor de toernooicommissie die mee willen gaan plannen en 
we zijn ook op zoek naar commissieleden die willen aansluiten bij de sponsor/ pr commissie. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur of bij de betreffende commissieleden. 
 
Aandachtspunten n.a.v. ledentevredenheidonderzoek 
Opfrissen van de kantine 
De andere aandachtspunten zoals behandeld paragraaf 6 zullen doorlopend de aandacht hebben 
van het bestuur en de diverse commissies. 
 
Kantinediensten 
Wij gaan als bestuur een beslissing nemen aangaande de kantinediensten tijdens de competitie en 
de toernooien. Ook in deze wordt de uitslag van het leden tevredenheidonderzoek meegenomen in 
de beslissing. Eind februari worden alle leden geïnformeerd middels de nieuwsbrief en website. 
 
Overige reglementen 
De reglementen welke nog niet ge-update zijn zullen zo snel als mogelijk worden aangepast, 
hierbij krijgt het bestuur hulp van Jan Driessen. 
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Verder heeft het bestuur als doel om een meerjarenplan te gaan schrijven. 
 
Jeugd 
Vanaf aankomend seizoen verandert het jeugdbeleid voor een deel. Er is gekozen voor een 
nieuwe opzet. Kinderen t/m 12 jaar worden automatisch ingedeeld in een competitieteam. Het doel 
hiervan is dat het meer vrijblijvende karakter, van deelname wat nu gehanteerd wordt, los te laten 
zodat kinderen direct in aanraking komen met het spelen van wedstrijden. Hierdoor wordt het 
‘teamgevoel’ hopelijk meer ervaren. Het jeugdtennis bestaat dus vanaf dit seizoen uit training en 
competitie. Op die manier kan de jeugd wennen aan het spelen van wedstrijden, waardoor het op 
latere leeftijd meer een vanzelfsprekendheid wordt deel te nemen aan wedstrijdtennis. 
Tevens is het pakketsysteem aangepast: Vanaf dit seizoen kan men alleen kiezen voor het 
totaalpakket (t/m 20 jaar). Tevens is er een introductiepakket (1 jaar) en het aantrekkelijke 
ouderlidmaatschap van 20 euro (max. 2 jaar). Het voorjaarspakket vervalt, aangezien we naar 
buiten uit willen stralen dat je met het pakket kiest voor een heel jaar lidmaatschap, incl. training en 
competitie (het voorjaarspakket bevatte geen najaarstraining). De trainingscyclus wordt niet meer 
onderbroken: jeugd traint dus in principe een seizoen lang in eenzelfde trainingsgroep. 
 
 
15.  Rondvraag 
 
- Wim van de Pasch 

  Volgens mij was het licht in de "Autoweg-tunnel" kapot. Jan Rambags meldt dat dit reeds is 
gemeld bij de gemeente en dat de firma Ziut dit zou oppakken. Dit is tot op heden dus nog niet 
gedaan. Jack Swinkels zegt dat hij personen kent binnen dit bedrijf en dat hij hier naar gaat 
informeren.  
 

- Jan Driessen 
  Als contactpersoon van de Senior Plus Tennis KNLTB hang ik regelmatig informatie op maar 
krijg helaas weinig tot geen respons hierop. 
 

- Ria Kruytzer  
  Is er contact met andere tennisverenigingen binnen de gemeente Horst aan de Maas of de 
leden ook gebruik mogen maken van elkaars tennisvelden zonder dat hier kosten aan 
verbonden zijn. Petri meldt dat we bezig zijn met elkaar in gesprek te komen. We zullen dan 
zeker de gestelde vraag gaan voorleggen. 
 

- Fien 
  Worden de ouders van de jeugdplannen op de hoogte gebracht? Frank meldt dat dit gebeurt 
middels het info uurtje. Hierbij wordt ook de nadruk gelegd op het feit dat we tennis willen gaan 
benaderen en ervaren als een team sport 
  Sportzone: Is er al iets bekend over de invulling van een eventuele gezamenlijk kantine met 
Wittenhorst. Antwoord is nee, nog niet. 

-  
 

 
16.  Sluiting                                                                                                                                                     
De vergadering wordt om 22.20 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen. 
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Bijlagen 
 
1: Presentatie Loftrompet 

 
Ja mensen het is weer zover de uitreiking van de loftrompet. 
Ook dit jaar heeft het bestuur zich weer gebogen  wie er in aanmerking zou kunnen komen voor de  
loftrompet. We zij allemaal van mening dat er meerdere leden extra waardering verdienen. Toch 
hebben ze weer een keuze kunnen maken. 
De persoon in kwestie is een gezellige dame die haar sporen zowel op als buiten de baan zeker 
heeft verdient. Na heel wat omzwervingen van Horst, Tienray, Tegelen en weer Horst heeft ze 
eindelijk haar stekje in Horst gevonden 
Persoonlijk ken ik ze niet alleen van het tennissen maar ook van de verhalen over de nachtelijke 
uurtjes in sporthal de Berkel waar ze fanatiek heeft gebadmintond of wat er op lijkt. Vooral de 
maandagavonden waren toen enorm in trek. Verder geen details, maar dat snappen jullie hopelijk 
wel.  
De persoon in kwestie zet zich  al sinds 2009 in voor vele leden van onze vereniging maar ook 
voor leden van andere verenigingen. Haar werkzaamheden bij de club  is de toernooi commissie 
en dan voornamelijk hoofd planning. Bij het HTC open leidt ze de gele brigade door de toernooi 
week heen met volle overgave, soms met bloed zweet en tranen om alle vervelende mails en 
telefoontjes positief te beantwoorden.   
Ze stopt zelfs eerder op haar werk om de spelers te ontvangen en te verwijzen naar de juiste 
banen.   Dit is toch klasse. Ze heeft het zelf voor elkaar gekregen om een aantal jaren geleden mij 
met de huidige voorzitter aan elkaar te koppelen om mee te doen aan het HTC open. Koppel te 
weinig, vooruit dan maar. Ongelooflijk het klikte ook nog ! Bedankt wah.  
Uiteindelijk kan ze dan na een plof op de bank liggend terug kijken op weer een succesvol toernooi 
Naast dit alles heeft ze zelfs nog tijd op zelf op de baan te verschijnen om een lekker balletje tee 
slaan. Zowel intern maar vooral extern slaat ze haar balletje tot in de late uurtjes 
Hopelijk wordt deze loftrompet dan ook positief ontvangen, maar daar ben ik niet bang voor. 
 
Daarom samengevat roep ik om in carnavalstermen te spreken uit tot verdienste van HTC met de 
volgende reden: 
Ten 1e: wonende te hebben aan het spoor 
Ten 2e  wonende te hebben aan het water 
Ten 3e  diverse vogelbuurten het gezien 
Ten 4e je kunt haar bellen voor schade en herstel 
Ten 5e ze af en toe niet weet wat voor racket ze in de hand het 
Ten 6e plezier hoog in het vaandel zit en dan vooral de 3e helft 
Ten 7e hoofd van de gele brigade 
Ten 8e actief binnen en buiten de baan 
Ten 9  zelf lid is geweest van de badminton club 
Ten 10e ook daar een graag gezien gast was 
Ten 11e maw zonne gooie hebbe we nog neet gehad. 
 
Dames en heren Annemiek Moors 
 
 

2: Toespraak erelidmaatschap 
 
Beste meense, 
 
Waat giët ’n jaor toch rap. ’t Is namelijk alwer ’n jaor geleeje daat ’t besteur vaan HTC is oetgebreid 
mit maar lifst veer neeje besteursleeje. Dees veer neeje besteursleeje hebbe ieder zien eige taak 
opgepakt um de continuïteit binne HTC te kunne garandere. In ’t neej gevörmde besteur zien weej 
names jullie aan de slaag gegaon mit ’t verder oetbreide vaan ’n prachtige veriëniging. ’t Afgeloêpe 
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jaor zien d’r daan ok verschillende (verneejende) keuzes gemaakt, waomej weej haope daat 
iederiën mit veul plezeer zich verbonge wil bliêve veule aan HTC. Besloête, die we naome mit 
zeuve besteursleeje. D’r is alliën iën besloêt wao iën vaan de besteursleeje gen rol in haet 
gespeuld. Dit besloêt haet gans betrekking op os miëst ervare besteurslid, namelijk: Jan. 
 
Verdere toelichting wil ik heerbeej gaeve door Jan mit, vur veul meense herkenbare kenmaerke, te 
beschriëve. En wao mot ik daan beginne. Jan: hedde fkes? 
 
Jan is zaowel op ás naeve de baan ’n miër daan erkentelijk lid vaan HTC. ’n Opsomming, um te 
beginne naeve de baan: 
 
- Alleriërst ’t baanonderhoud. Maar lifst drie kiër per waek is Jan te vinge op de baan um mit de 
groëtst mogelijke nauwkeurigheid de bane d’r oet te laote zeen ás ’n biljaartlake.  Mit toernoëie en 
clubkampioenschappe gebeurt dit zellefs dagelijks!  
- Ok probeert Jan alles te reparere totdaat ’t echt ni miër gemaakt kaan waere. Beejveurbiëld de 
kraan in de keuke: nao tig reparaties toch ma beslaote enne neeje te koêpe. 
- De inkoêp vaan de kantine, same mit Dien en Martha. Jan jaagt altiêd op de koêpjes.  
- Vaan keeper onder de lat tot barkeeper achter d’n tap. En natuurlijk ok duk te vinge aan de 
andere kant vaan d’n tap. Same mit zien vaste tennisgrüpkes geniet ‘ie duk vaan ’n tas koffie (mit 
vlaai) of ’n lekker pilske.  
- En natuurlijk al verscheidene jaore actief bestuurslid. En ik mot zegge: enne praktische kiêk op 
verschillende dinge binne HTC waerkt duk verhelderend, Jan! Baovedien probeert Jan mit ziene 
smartphone mit d’n tiêd mej te gaon: zelfs waerke in Google Drive lukt ‘m (ma ni aalt aeve good..) 
 
En daan op de baan: 
 
- Jan is enne ald-pingponger. Daat kunde good zeen aan ziene fantastische slaag. 
- ’n Paar kiër haet Jan aangegaeve te wille stoppe mit zien huidige competitieteam. Zien 
teamgenote zegge da mit z’n alle: Jan, ge haet de kleine lettertjes ni gelaeze, ge kunt ni stoppe! 
- Jan geft livver ’n punt aan de taegestander ás daat ‘ie dao aover in discussie mot gaon, ok al haet 
Jan geliêk.  
 
En zoêwe kaan ik nag wal fkes doorgaon. Al mit al: ik daenk daat iëderiën ’t heer mit meej aens is 
ás ik concludeer daat Jan vaan groëte, misschien wal onschatbare waarde is vur HTC. Jan, geej 
ziet aalt bezig, zit ni geer stil en probeert aaltied alles positief te bekiêke. Gen vraog is vur ow te 
veul, zaowel op ás naeve de baan ziede onvermoeibaar en ’t woord ‘neh’ kumpt ni veur in ow 
woordebook.  
 
Durrum, hebbe weej ás besteur, mit of zonder ow goodvinge, beslaote um ow vanaf vaanaovend 
veur te stelle ás iërste iërelid vaan os Horster Tennis Club. De statuten schriêve veur daat, vurdaat 
weej ow moge beneume ás iërelid, toestemming nuëdig is vaan os leeje. Durrum wil ik geer Petri 
fkes ’t woord gaeve vur de formele plichtpleginge.  


