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Notulen  Algemene Ledenvergadering HTC   
 
Datum: 01 februari 2017 
Locatie: “Parkhotel” 
 
1. Opening 
 
De dag voorzitter, Jan Tax, opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom op de 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van HTC. Jan deelt mede dat Petri Alards afwezig is 
i.v.m. ziekte en dat het misschien een beetje improviseren zal zijn deze avond. 
De presentielijsten zijn door 43 leden getekend (aanwezig zijn 52), afgemeld hebben zich 30 leden. 
 
 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Mededelingen 
- Stand van zaken betreffende Afslag 10 (sportzone): 

Na enkele jaren van ontwikkeling is Afslag10 inmiddels een begrip geworden in Horst. De 
stuurgroep is geformeerd en daarmee zijn meerdere partijen verenigd, waaronder HTC, die 
gezamenlijk overkoepelend de ontwikkelingen binnen Afslag10 gestalte geven. Naast de 
stuurgroep bestaat een Klankbordgroep van ca. 60 partijen die regelmatig wordt 
geraadpleegd. Vanuit de deelnemende partijen worden kandidaten geworven die deelnemen 
in verschillende werkgroepen zoals momenteel Communicatie, Financiële Zaken, Events, 
Inkoop en Onderwijs. De werkgroepen werken ideeën uit waarmee Afslag10 de verbindingen, 
maar ook de ruimtelijke plannen steeds meer gestalte zullen geven. Ruimtelijk is sprake van 
een proces van jaren, qua verbindingen zullen de samenwerkingsverbanden leiden tot mooie 
nieuwe initiatieven. In ieder geval overleggen verenigingen nu veel met elkaar, waar we elkaar 
vroeger vrijwel nooit spraken. Zo zijn de penningmeesters bij elkaar geweest om met elkaar te 
beoordelen hoe samenwerking tot stand kan worden gebracht en kosten kunnen worden 
bespaard. Ook wordt gekeken naar gezamenlijke inkoop, denk hierbij aan energie, onderhoud 
etc.  Kortom, door samenwerking hopen we samen veel voordelen te bewerkstelligen.  
Vanuit HTC is het belangrijk dat we actief participeren in Afslag10 om als vereniging onze 
plaats in te nemen maar ook mee te werken aan de gezamenlijke voordelen, zonder dat we 
daarmee onze verenigingscultuur teniet doen. 
We doen een oproep aan leden die mee willen werken aan dit mooie initiatief, bijvoorbeeld 
binnen de werkgroepen. 
Tot op heden hebben we de navolgende werkgroepen, 
Stuurgroep: Petri Alards 
Werkgroep financieren: Petra Keijsers 
Werkgroep communicatie: Willem Eickmans 
Werkgroep in en verkoop: René van de Geijn 

- Vanaf 01 januari 2017 zijn de consumptieprijzen licht gestegen zoals iedereen heeft kunnen 
zien. 

- Afhangbord 2.0 
De KNLTB is bezig met de ontwikkeling van het nieuwe Afhangbord 2.0. HTC heeft als 
vereniging aangegeven mee te willen werken aan een Pilot om dit nieuwe systeem te testen. 
Op donderdag 24 november is er een bijeenkomst geweest over het Afhangbord 2.0 en zijn de 
materialen meegegeven (tablet + bevestigingsmateriaal). 
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Op 14 december (week 50 van 2016) hebben we het afhangbord kunnen inrichten. Dit hield in 
het instellen van o.a. de baanindeling, tijdzones, en het installeren van de App op de tablet. 
Op het moment dat alles werkte hebben we eerst zelf het afhangbord getest. Daarna hebben 
we enkele personen het nieuwe afhangbord laten gebruiken (zelfs door niet leden). De 
resultaten zijn samengevat en teruggekoppeld naar de KNLTB. 
Op 23 december (1,5 week later) zijn enkele foutjes hersteld en is er een update uitgebracht 
van het afhangbord. Na deze update wederom zelf enkele testen uitgevoerd. 
Op 30 en 31 december en 1 januari hebben we het afhangbord opnieuw getest en toen bleek 
de gehele testomgeving niet te werken. 
Samenvattend: Het systeem is voor verbeteringen vatbaar maar is eenvoudig te gebruiken. 
Op dit moment wordt er hard gewerkt om een aantal graag geziene aanpassingen, door de 
vereniging aangedragen, te verwerken. Op dit moment hebben we besloten het afhangbord 
nog niet op te hangen. Nadat zal blijken dat enkele noodzakelijke verbeteringen zijn 
uitgevoerd zal het nieuwe afhangbord worden opgehangen. 
 

 
Ingekomen stukken                                                                                                                
- Waren er geen 

 
 

 
 
3.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering HTC van 27 januari 2016 
 
 
Vaststelling/opmerkingen betreffende de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2016. 
- Jan Driessen geeft aan dat de tekst op bladzijde 6 ´Jan is contact persoon van de vutters ...' 

niet helemaal correct is. Jan is de contact persoon van Senior Plus Tennis KNLTB. 
 

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 2016. Er 
stond een vraag open van Ria Kruytzer: In contact komen met andere tennisverenigingen van de 
gemeente Horst a/d Maas. Antwoord bestuur: dit verloopt niet echt soepel. er zijn pogingen 
ondernomen maar nog niks concreets maar blijft zeker onder de aandacht. 
 
 
4.  Ontwikkeling ledenbestand 
 

- Laatste 5 jaar is het aantal ongeveer gelijk gebleven, afgelopen jaar een lichte stijging te 
weten 480 (peildatum 1-1-2017) t.o.v. 448 (peildatum 1-1-2016) 

- 2015: Verdeling man/vrouw (55,8 / 44,2 %) 
2016: Verdeling man/vrouw (53,75 / 46,25 %) 

- Net zoals vorig jaar woont het overgrote deel in in Horst daarna in volgorde van grootte 
Melderslo, Hegelsom, Meterik, America, Sevenum, Broekhuizen, Grubbenvorst, Venlo, 
Swolgen 

- Verdeling leeftijdscategorieën 

Leeftijd per 01-01-2017 per 01-01-2016 

0-19 13.33 12.46 

20-39 21.04 21.09 

40-59 34.58 35.44 
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60-79 29.58 28.67 

80-99 1.46 1.35 

- Conclusie: aan cijfers te zien dat ook bij ons de vergrijzing optreedt. 

Een leuke Vutters - meer dan tennis wordt getoond na de pauze, dit i.v.m. weigering van 

het geluid.  

 
 
5.  Evaluatie beleidsplan 2016 
 
 
Vacatures: Toernooicommissie 
We hebben een nieuwe toernooileider gevonden in de persoon van Carla Geurts. Tevens zijn  Bèr 

en Ans van Issum aangesloten bij de toernooicommissie. De nieuwe VCL wordt Silvie Verlinden. 

Wij wensen jullie veel succes met deze uitdaging. 
 
Wat betreft de sponsor/pr- commissie, tot op heden hebben we hiervoor geen leden gevonden die 
hierin plaats willen nemen in de commissie, dus de vraag blijft staan. 
 
Opknappen kantine 
Uit het leden tevredenheidonderzoek welke we in 2015 onder de leden hebben gehouden, was 
naar voren gekomen om de kantine te updaten. Dit is gebeurd. 
 
Vorig jaar tijdens de ALV werd de uitslag bekend gemaakt van de gehouden enquête. 
Hieruit was naar voren gekomen dat de eerste prioriteit een opfrisbeurt van de kantine was, dit 
werd inmiddels door 95 % van de leden aangegeven. 
Afgelopen jaar hebben we met enkele personen bij elkaar gezeten om eens te kijken wat er 
mogelijk was  en hoe dit aan te pakken. Deze groep bestond uit Suzanne Gubbels, Evy vd Loo, 
Silvie Verlinden, Loek Haegens en Marc Verlinden, namens het bestuur. 
Op basis van de bijeenkomsten die we onderling hebben gehouden en de ideeën die er uit zijn 
voortgekomen zijn er destijds plannen gemaakt en gepresenteerd richting het bestuur maar ook 
richting de leden. Een voorwaarde werd gesteld, en dat is dat de leden zelf zouden meehelpen 
voor de realisatie hiervan. 
Er is intensief gezocht naar vrijwilligers die mee wilden helpen met de opknapbeurt  en er is tevens 
een inloopavond georganiseerd waar iedereen op de hoogte werd gesteld en waar men terecht 
kon voor vragen. Ook op deze avond hebben zich nog vrijwilligers aangemeld. In totaal hebben 
zich 54 vrijwilligers aangemeld ! 
 
Na weken van vergaderen en voorbereidingen is op basis van alle gegevens een werkplanning en 
een personeelsplanning gemaakt en zijn wij eind oktober, begin november begonnen met de 
werkzaamheden omdat in deze periode nauwelijks iets gepland stond betreffende 
tennisactiviteiten. 
Afgesproken was dat de werkzaamheden van 18.00 tot 22.00 uur plaats zouden vinden, om het 
enigszins gezellig te kunnen houden. 
Tijdens deze verbouwing is het opgevallen dat er een ontspannende, relaxte sfeer hing. Iedereen 
had zin om een bijdrage te leveren en straalde dit ook uit. Hard werken ging gepaard met 
gezelligheid. 
Tijdens de borrel, die werd gehouden voor de vrijwilligers die mee hebben geholpen, is nogmaals 
gebleken dat het onderling samenwerken en saamhorigheid als zeer positief werd ervaren en dat 
men trots is op het resultaat. Hoewel er nog sommige details afgewerkt dienen te worden blijkt het 
maar weer dat vrijwilligers zeer belangrijk zijn voor de club, en we hopen dan ook dat bij 
toekomstige projecten, in welke vorm dan ook, wij weer op jullie mogen rekenen. 
Bij deze willen wij nogmaals iedereen van harte bedanken voor zijn en haar inzet tijdens de 
opknapbeurt, en iedereen voor zijn geduld. 
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Kantinedienst tijdens competitie/toernooi 
We hebben als bestuur inmiddels een beslissingen genomen i.v.m. kantinedienst tijdens de 
competitie. Deze beslissing is gecommuniceerd naar de leden die competitie spelen, de regeling 
houdt in: Om de barbezetting dekkend te krijgen dient iedere deelnemer aan de competitie een 
dagdeel bardienst te draaien. Indien verhinderd dient de speler zelf voor vervanging te zorgen, 
wordt er geen vervanging geregeld dan dient er €50 boete betaald te worden aan HTC (deze boete 
zal gebruikt worden voor het inhuren van een vervanger). 
 
Huishoudelijk reglement 
Vorig jaar tijdens de ALV werd het HH niet goedgekeurd. Inmiddels zijn de aanpassingen erin 
verwerkt. Ik wil Jan Driessen hiervoor hartelijk bedanken, hij heeft er voor gezorgd dat de 
aanpassingen erin zijn verwerkt en alles juridisch klopt, Jan bedankt! 
 
Voordat er wordt begonnen met stemmen merkt Sindy Schipper op dat het regelen van een 
introducé pasje overdag niet mogelijk is omdat dan de kantine niet geopend is. De regeling van de 
introducé is nog uit de tijd dat de kantine een externe uitbater werd beheerd. Jan Rambags geeft 
aan om hier soepel mee om te gaan en dat het op basis van vertrouwen is, dus achteraf 
doorgeven dat een introducé heeft mee getennist zou voldoende moeten zijn. Verder geeft André 
Manders aan dat het nieuwe afhangsysteem hiervoor een oplossing heeft. Bij opgave introducé 
krijgt de beheerder/penningmeester automatisch een mailing wie een introducé heeft 
meegenomen. Hierop vraagt het bestuur toch de goedkeuring voor het HH.  
Volgens de statuten, artikel 20, moet het HH reglement door ten minste twee derde van de geldige 
uitgebrachte stemmen tijdens de ALV worden goedgekeurd. Door middel van hand opsteking is er 
gestemd, het aantal stemmen was ruim voldoende en dus is het HH hiermee goedgekeurd. 
 
Jeugd  
Het eerste jaar met Personal Tennis zit erop. We zijn zeer tevreden over de nieuwe trainingen. Uit 
ervaring van het afgelopen jaar is gebleken dat het nog lastig is om de jeugd t/m 12 jaar te 
‘verplichten’ deel te nemen aan de competitie (de zogenaamde World Tour). Jeugdleden zijn dit 
niet gewend, waardoor teams niet altijd compleet waren. We willen dit echter ook dit jaar weer 
voortzetten: het is een beleving waaraan simpelweg gewend moet worden. Een lange termijndoel 
is dat het uiteindelijk vanzelfsprekend is dat wanneer je gaat tennissen, je direct in aanraking komt 
met wedstrijdspel. Dit is en blijft een proces.  
De wijziging van het pakketsysteem is zonder problemen verlopen: kinderen kiezen nu voor een 
totaalpakket waar zowel competitie, training als contributie in verwerkt is.  
Een aandachtspunt n.a.v. afgelopen jaar is de betrokkenheid van ouders en jeugdleden bij de 
tennissport te vergroten. Zo is bijv. de knakcompetitie dit jaar niet georganiseerd, vanwege te 
geringe animo. Uit gesprekken met PT blijkt dat ook zij hier tegenaan lopen: het wordt steeds 
lastiger om jeugd te binden. Wij zien het dan ook als een uitdaging om hier toch in tegemoet te 
komen. Voor de competitie hebben we een nieuwe competitieleider grootveld gevonden in de 
naam van Carin Wortelboer. Carin zal dit jaar met Frank de competitie op zich nemen: na dit jaar 
zal Carin het zelf gaan doen. 
 
 
 
6.  Financieel verslag boekjaar 2016 
 
Toelichting en verantwoording door de penningmeester 
 
Rapportage kascontrolecommissie (voorgedragen door Jan Driessen) 
De kascontrolecommissie, in de personen Walter Buth (afwezig) en Jan Driessen, verklaart dat zij 
het jaarverslag, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening over het seizoen 2016 
hebben gecontroleerd en akkoord bevonden en adviseert de vergadering om het bestuur decharge 
te verlenen waarmee de vergadering akkoord gaat. 
 
Verder willen Walter en Jan het bestuur de volgende twee zaken onder de aandacht brengen: 
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1. Het deposito garantiestelsel beschermt het banktegoed tot een bepaald bedrag. Op dit 
moment wordt het totale banktegoed door één bank beheerd, geadviseerd wordt om dit 
bedrag te spreiden over meerdere banken. 

2. Het registreren van de cash flow bij de bron, alsook het minimaliseren van cash geld in 
omloop is een goed streven. Het bestuur dient in overweging te nemen of er in de kantine 
betalingen per kassa geregistreerd kunnen worden en ook of er elektronisch betaald kan 
worden. 

Het bestuur geeft aan de aanbevelingen ter harte te nemen. Bestuur deelt mede dat er over enkele 
maanden een kassasysteem wordt geplaatst. De vrijwilligers zullen een uitnodiging ontvangen voor 
een voorlichtingsavond inclusief uitleg. 
 
 
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. 
Walter Buth verlaat de kascontrolecommissie en wordt door de dagvoorzitter bedankt voor zijn 
bijdrage. Als nieuw lid voor twee jaar wordt Jan Rambags voorgedragen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord (stemming bij handopsteken). 
De kascontrole commissie bestaat voor 2017 uit: Jan Driessen en Jan Rambags.  
Reserve kascontrole commissie wordt tijdens de vergadering niet gevonden. In de pauze geeft 
Henk Thielen aan dit toch te willen gaan uitvoeren. 
 
 
9.  Huldiging jubilarissen 
 
Jubilarissen 
Dit jaar worden er 6 jubilarissen gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging.  
Het zijn de dames: Wil Truijen-Thijssen, Marian Pennings, Henriette Geurts en Martha Truijen-
Gruijters. 
En de heren: Hans den Bekker en Jan Tax. 
 
De aanwezige jubilarissen ontvangen een daarbij behorend aandenken. 
 
Attentieregeling 
We hebben 3 leden welke in aanmerking komen voor de attentieregeling , zij stoppen met hun 
commissie werkzaamheden. 
 
Jack Swinkels: In 2008 is Jack toegetreden tot de jeugdcommissie. Toentertijd ontstond de binding 
met de tennisclub vanuit zijn dochter, Iris, die destijds jeugdlid was. Jack is dus als ouder 
betrokken geraakt bij HTC. Nadat Jack merkte dat hij niet alleen naast de baan, maar ook óp de 
baan kon staan, besloot hij ook lid te worden. Dankzij Jack zijn er vele toernooien en activiteiten 
georganiseerd voor de jeugd: van 2008 tot nu verliepen onder andere de knakcompetitie en de 
clubkampioenschappen onder zijn leiding. Ook organiseerde Jack een aantal winterse 
jeugdactiviteiten naast de baan, zoals bijvoorbeeld een GPS-tocht. Jack was een fervent 
voorstander van het feit dat iedere deelnemer een (klein) prijsje moest kunnen verdienen. Van 
Jack's hand komen dan ook verschillende zelf in elkaar gezette prijzen, met waarschijnlijk als 
hoogtepunt de gouden knakbekers. Jack's betrokkenheid bij de jeugdcommissie kenmerkte zich 
door zijn grote aanwezigheid, zijn organiserend vermogen en zijn creatieve ideeën op 
verschillende vlakken. We willen Jack via deze weg dan ook, mede namens alle jeugdleden, van 
harte bedanken voor zijn grote inzet voor HTC. We zijn blij te kunnen mededelen dat Jack als 
begeleider van de begeleidingsgroepjes actief wil blijven: mooi om te zien dat hij het toch niet 
helemaal wil loslaten en dat we hem buiten zijn eigen tennisuurtjes op de baan, ook bij de jeugd 
blijven zien. Jack, bedankt! 
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Annemiek Moors (niet aanwezig): Vanaf 01/01/2009; Annemiek heeft zich jarenlang ingezet voor 
de wedstrijd commissie en de laatste jaren als toernooileider van ons open toernooi. Dit werd door 
haar altijd in samenwerking met de overige leden tot in de perfectie verzorgd, zij heeft hier veel 
vrije tijd in gestoken om alles in goede banen te leiden en de wensen van de deelnemers in de 
willigen. Ook al was dit wel eens ondoenlijk. Ze probeerde het toch zodanig te regelen dat iedere 
deelnemer tevreden was, Annemiek bedankt! 
 
Henk Nellen (niet aanwezig): Henk kwam in aanraking met de jeugdcommissie vanuit zijn 
tennissende zoon Tim. Hij raakte hierdoor enthousiast voor de club en heeft zich sinds 2014 
ingezet voor de jeugd. Zo was Henk een vast gezicht voor de begeledingsgroepjes op 
vrijdagavond en hielp Henk met verschillende activiteiten mee, zoals bijvoorbeeld het tellen bij de 
mini,s . Ook heeft Henk achter de schermen meegedacht over de structuur van de verschillende 
pakketten die we aanbieden aan onze jeugdleden. mede dankzij andere bezigheden die Henk 
heeft naast zijn werk, heeft hij besloten om te stoppen met zich in te zetten voor de 
jeugdcommissie, Henk bedankt! 
 
10. 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 heeft dit jaar besloten de loftrompet toe te kennen aan de mensen (12 in totaal) 
die mee helpen tijdens het begeleidingsuurtje voor de jeugd. 
 
 
11.  Bestuursverkiezing 
 
Van de huidige bestuursleden heeft Ralf Truijen 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 Loek Haegens. Het bestuur draagt daarom Loek 
Haegens als kandidaat voor. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, kan bij handopsteking 
gekozen worden. 
Loek Haegens wordt met algehele stemmen gekozen. 
Ralf blijft wel de functie voorzitter van de activiteitencommissie uitoefenen. Ralf wordt bedankt voor 
zijn inzet als bestuurslid en zijn blij dat hij doorgaat met de activiteitencommissie. 
 
 
12. Vaststelling investeringsbedrag 2017 
 
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 worden naar alle waarschijnlijkheid uitgegeven aan een nieuwe CV ketel (welke in 2016 niet is 
vervangen) en een kassasysteem met pinautomaat. 
De leden stemmen unaniem in met dit voorstel. 
 
 
13.  Begroting 2017 
 
Penningmeester Petra Keijsers geeft tekst en uitleg over de begroting van het boekjaar 2017. 
 
De contributie zal dit jaar niet worden verhoogd. De nieuwe contributie (voor senioren) blijft dan 
ook € 124,-. 
 
De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting en niet verhoogde contributie. 
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14.  Beleidsplan 2017 
 
Vacatures 
We zijn op zoek naar commissieleden voor de toernooicommissie die mee wil gaan plannen en we 
zijn ook zoek naar commissieleden die willen aansluiten bij de sponsor/pr commissie, de 
activiteitencommissie alsmede bardienstmedewerk(st)ers.. 
Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur of bij de betreffende commissieleden. 
 
Tevens zijn we op zoek naar leden die zich wil aansluiten bij verschillende werkgroepen in het 
kader van afslag 10. 
Daarnaast  zijn we op zoek naar een assistent VCL (vereniging competitieleider). 
 
De begeleidingsgroepjes kunnen ook altijd extra handjes gebruiken. 
 
We moeten het samen doen, samen staan we sterk. 
 
 
Meerjaren beleidsplan (MJP) 
Dit jaar willen we een start gaan maken met het schrijven van een meerjaren beleidsplan, mits we 
daarvoor de mensen bij elkaar kunnen krijgen. We hebben Jan Driessen bereid gevonden om dit 
op te pakken en ligt toe wat precies een MJP is door middel van een presentatie. 
Samenvatting presentatie MJP: 
 
a) MJP geeft antwoordt op: 
Waar staan we voor? (Missie) 
Waar gaan we voor? (Visie) 
Waar geloven we in? (Kernwaarden) 
Wat pakken we aan? (Strategie) 
Wat zijn onze doelen? (Gewenste situatie) 
Met welke middelen gaan we dit doen? (Plannen) 
Wanneer en hoe doen we het? (Uitvoeren) 
 
b) Wie zet er de schouders onder, Wie wil meedromen over HTC in 2023? Wie wil er zitting nemen 
in een projectteam? Ideaal is: 
Eén bestuurslid 
Iemand namens de jeugd 
Een ouder 
Competitie speler 
Iemand die alleen recreatief speelt 
 
c) Tijdsinvestering 
5 á 6 bijeenkomsten 
wat zoek en opzoekwerk 
mogelijk een keer overleg met een van de bestaande commissies of ‘n bestuurslid 
 
Indien er voldoende draagkracht is onder de leden zal er gestart worden. 
Tijdens de ALV is bekend dat Jan Tax, Willem Eickmans en Jan Driessen zitting zullen gaan 
nemen in de MJP groep. Na afloop ALV heeft ook René van de Geijn zich aangemeld om zitting te 
nemen in de MJP groep. Verder wordt er nog een oproep gedaan via de mail dat we op zoek zijn 
naar personen die mee willen helpen met het opstellen van het MJP. 
 
Samenwerking tennisschool Personal Tennis 
De samenwerking met onze tennisschool Personal Tennis verloopt goed en we gaan bekijken of 
we deze samenwerking kunnen gaan uitbreiden in welke vorm dan ook. 
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Jeugd 
 
Twee keer trainen in de week wordt mogelijk: er ontstaan hierdoor twee totaalpakketten. Hierdoor 
willen we de meer prestatieve jeugdleden stimuleren. 
- Ledenwerving, tweeledig: 

1. Basisscholen: dit wordt een vast terugkerend onderdeel in het seizoen (periode 
maart/april). Dit jaar bieden we de groepen 4 t/m 6 van alle drie de basisscholen twee 
kennismakende tennisgymlessen aan. Indien dit bevalt, wordt dit opgenomen in het 
meerjarenplan (zodat dit ieder jaar vast ligt). 

2. VO: i.c.m. het Dendron College en Sport aan de Maas gaan er in maart/april drie 
tennisgymlessen plaatsvinden. Scholieren kunnen zich hier via het Dendron voor 
inschrijven. PT verzorgt voor zowel PO als VO de gymlessen.  

- Ouderbetrokkenheid vergroten: we hebben een ouderhulpbriefje opgesteld waarop ouders 
kunnen aangeven bij welke activiteiten ze willen ondersteunen/begeleiden.  
- Kwaliteitsimpuls begeleidingsgroepjes: de begeleiders van de begeleidingsgroepjes krijgen een 
workshop aangeboden door PT waarbij ze handvatten krijgen voor de invulling van de 
begeleidingsgroepjes op vrijdagavond. We willen in thema’s gaan werken, waardoor er voor zowel 
de jeugdleden als de begeleiders een duidelijke structuur ontstaat.  
- Tennisweek: dankzij interesse van drie leden (Dennis Stiphout, Rick Josephs en Iris Swinkels) 
kunnen we garanderen dat de tennisweek dit jaar doorgaat 
 
 
15.  Rondvraag 
 
- Marjo Jacobs:  Betreffende de jeugd/samenwerking, wordt er ook gekeken naar Afslag 10? Jan 

Driessen geeft aan dat dit vanzelf terugkomt in het MJP 
 

- Fien Verheyen: (1) Wordt MJP nu opgesteld vanwege de opkomst van Afslag 10. Bestuur geeft 
aan dat we dit zelf willen. Dit heeft verder als voordeel dat op het moment er een beslissing 
gemaakt moet worden ten aanzien van Afslag 10 dan zijn we in ieder geval voorbereid. (2) Dat 
de activiteiten in de kalender worden weergegeven is een goed idee 
   

- Jan Klaver: Is het een idee om ook de school uit de Melderslo deel te laten nemen aan het 
schooltennis gezien het grote aantal leden. Frank geeft aan eerst dit jaar kijken hoe het loopt 
met de scholen van de kern Horst, waarschijnlijk worden in de toekomst wel de scholen van de 
andere kerkdorpen gevraagd. 
 

- Jack Swinkels: Op 4 januari waren er 4 banen bezet voor de wintercompetitie en 1 baan door 
PT i.p.v. 2 banen. Dus er waren toch 3 banen beschikbaar ipv 2, graag duidelijker laten weten 
welke banen er nu precies geblokkeerd worden voor een activiteit. Bestuur geeft aan dit reeds 
vernomen te hebben en dat er aandacht voor is. 
 

- Jack Poels: Is er wel eens gedacht om d.m.v. zonnepanelen energie op te wekken, dit gezien 
het kapitaal van de club. Bestuur antwoord dat er wel eens over gepraat is maar nu met Afslag 
10 we dit nog niet willen gaan oppakken. Ger Geurts geeft aan dat het misschien ook beter is 
om te wachten met de aanschaf van zonnepanelen totdat er betere batterijen zijn. 
 

- Henriëtte van Rojj: Er was toch gezegd dat parkeren op het park niet meer mocht. Bestuur geeft 
aan dat dit inderdaad de bedoeling was maar gezien het feit dat de scheidsrechtersvereniging 
en de Jeu de Boule club de auto's op hun terrein parkeren is het natuurlijk niet tegen te houden. 
Jan Rambags merkt op dat als iedereen netjes parkeert er voldoende ruimte zou zijn. En als er 
geen plaats meer is heb je pech en kun je altijd nog parkeren voor bij de ingang bij Wittenhorst. 
 

- Fien Verheyen: Een idee om de competitie spelers om te leiden via borden. Bestuur geeft aan 
dat dit reeds gebeurd. 
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- An Schoeber: De kleedlokalen/douches en de bar zijn niet echt schoon. Graag ook hier eens 
aandacht aan besteden. Het bestuur geeft aan dat we ernaar gaan kijken. 
Jan Klaver merkt op dat we eerst maar eens bij ons zelf moeten beginnen. Bestuur geeft verder 
aan om elkaar ook erop aan te spreken. Verder is het ook zo dat barmedewerkers vaker eerder 
weggaan als het niet druk is in de kantine. Dit betekent dan wel dat de mensen die dan de taak 
op zich nemen om te sluiten alles schoon moeten maken indien dit nog niet is gebeurd. 
Sjak Geurts: Misschien een idee om tijdens de uitleg van het nieuwe kassa systeem dit direct te 
bespreken. Bestuur geeft aan dit te gaan doen. 
   
 

16.  Sluiting                                                                                                                                                     
De vergadering wordt om 22.25 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen. 
 


