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Notulen  Algemene Ledenvergadering HTC   
 
Datum: 31 januari 2018 
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 49 leden getekend, afgemeld hebben zich 31 leden. 
 
 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Mededelingen 
 
- AED ( Petri) 

Zoals jullie allen gezien hebben is er bij HTC ook een AED opgehangen en inmiddels is de 
instructie voor de leden hiervoor gegeven. We hopen natuurlijk dat we de AED niet hoeven te 
gebruiken maar als we deze moeten gebruiken telt elke seconden, dus dat is ook de reden 
dan we besloten hebben met het bestuur om er één aan te schaffen. 

- Tennisclubs Horst aan de Maas 
Inmiddels hebben we met de tennisclubs van Horst aan de Maas om te tafel gezeten. De 
eerste keer stond in het teken van kennismaking en de goede zaken en zaken die wat minder 
gaan. Concreet is de afspraak gemaakt dat we twee maal per jaar bij elkaar komen met als 
doel om te bekijken waar we elkaar kunnen helpen en waar we kunnen gaan samenwerken. 

- Kantinedienst tijdens de competitie en toernooien 
Dit loopt vrij goed dus hier gaan we ook mee door. Voor de reguliere bardienst zien we wel 
een lichte terugloop en zoeken weer een aanvulling van vrijwilligers. 

- Kassasysteem 
De nieuwe kassa met de mogelijkheid om te pinnen verloopt goed. Voor sommigen van ons 
was het even wennen maar ook dat is goed gekomen.  

- Gezonde kantine → zie jeugdcommissie 
Zijn we mee bezig. Lot is namens HTC aanwezig bij de diverse bijeenkomsten en zijn aan het 
kijken wat de mogelijkheden voor HTC zijn 

- Afhangbord 
Na een moeizame start Pilot groep heeft de KNLTB besloten een nieuwe ICT manager aan te 
nemen. Deze schrok van de status en van de plannen (10” afhangsysteem). Hij heeft hierop 
direct geschakeld om ervoor te zorgen dat het nieuwe toch op een groot scherm (22”) moest 
komen. De lange stilte die er is ontstaan had te maken met de goedkeuring van het 
investeringsbedrag (en lening) voor dit type scherm. Nadat de software gereed was heeft de 
KNLTB als eerste contact opgenomen met de pilot verenigingen (waaronder HTC) om hun als 
eerste het nieuwe afhangbord te laten plaatsen. Er is besloten om maar meteen te beginnen 
met het nieuwe systeem. Ook is er besloten om de leden maar minimale info te geven 
betreffende de werking van het nieuwe systeem. Op deze manier hebben we de beste 
feedback gekregen, de zogenaamde schoonheidsfoutjes, en deze hebben we ook direct 
teruggekoppeld. Nog steeds worden er nieuwe updates uitgerold zonder dat we er hinder van 
ondervinden. 
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- Opbrengst Rabobank clubkasactie 
€ 412,45, dank aan alle leden en niet leden die op HTC gestemd hebben 
 

 
Ingekomen stukken 
Dit jaar hebben we 2 ingekomen stukken, te weten:  
- Jan Klaver (namens de vuttersgroep) 

Vorig jaar kreeg ik rond april/mei een kort mailtje met de mededeling dat HTC op ’n negental 
morgens van 9.00 tot 11.00 uur 4 banen aan Dendron had verhuurd. Negen morgens waarop 
de tennisvutters altijd tennissen en er meestal 6 tot 8 banen bezet zijn door de vutters en 
anderen. Groot was mijn verbazing, omdat ik de indruk heb dat er ruim voldoende tijdstippen 
zijn waarop niet of nauwelijks gespeeld wordt. Bovendien vind ik en meerdere met mij dat 
eigen leden voor gaan. Ze zijn immers lid en betalen contributie. Na enige correspondentie 
met de secretaris zijn wij (tennisvutters) op de bewuste dagen in plaats van om negen uur, om 
acht uur begonnen. Rond 10 kwam zoals gebruikelijk een vaste groep dames om te tennissen, 
maar alles was bezet. Wat is hier aan de hand? …….. En wij weten van niks, en gingen 
onverricht ter zake naar huis. Zeg nou niet dat de tennisvutters dan maar op die “lege” uren 
moeten gaan tennissen, want dat lukt helemaal niet. Als er één groep is die een volle agenda 
hebben, zijn het wel de vutters, de Opa’s en Oma’s en de gepensioneerden. Als die groep zou 
staken, ligt heel Nederland plat. Denk aan mantelzorg, oppassen, De Locht, de Kantfabriek 
enz.(Vrijwilligerswerk) 
 
De vraag: Welk standpunt neemt het bestuur in wanneer Dendron weer vraagt om huur van 
banen, of al heeft gevraagd. Of heeft het bestuur al actie ondernomen richting Dendron om 
aan te geven welke uren beschikbaar zijn indien ze weer belangstelling hebben? Is het 
bestuur ook van mening dat eigen leden voor gaan? Natuurlijk staan competitie, toernooien  
e.d.  niet  ter discussie. 
 
Antwoord bestuur: we hebben vorig jaar reeds naar het Dendron gecommuniceerd dat ze echt 
eerder moeten komen met de vraagstelling om banen te huren zodat wij dan ook tijdig kunnen 
aangeven op welke dagen dit zou kunnen. We gaan nu actief het Dendron benaderen en ze al 
meegeven dat als ze weer interesse hebben ze daar nu al rekening mee kunnen houden kan 
dit wel kan maar dan op de dinsdagen en donderdagen en met hoge uitzondering op de 
andere dagen. 
 

- Loes Hermans 
Ik heb een tijd geleden een mail gestuurd over de muziek tijdens de trainingen. Het stoort mij, 
en anderen , zeer. Ik vind het niet passen bij een sportaccommodatie. Mij is toen geantwoord 
dat het met de trainers zou worden besproken . Daarna heb ik niets meer gehoord, maar 
afgelopen woensdag was het weer hetzelfde. Keiharde muziek! 
Ik zou graag zien dat jullie dit aan de orde stellen tijdens de jaarvergadering . Enkele mensen 
van mijn tennisgroepje zullen waarschijnlijk wel op de vergadering zijn. 
 
Antwoord bestuur: we hebben indertijd direct contact opgenomen met PT met de mededeling 
dat de keiharde muziek beperkt dient te worden tijdens de jeugdtrainingen en dat daarna de 
muziek wel aan mag blijven maar wel zo dat de anderen er geen last van moeten hebben. PT 
is vanavond ook hier en geven een korte toelichting waarom ze muziek aan hebben staan. 

 
 

 
 
3.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering HTC van 1 februari 2017 
 
 
Vaststelling/opmerkingen betreffende de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2017. 
- Jan Driessen merkt op dat er het aantal dorpen welke in de notulen worden opgesomd niet 

compleet zou zijn. André geeft aan dat de benoemde dorpen de top 10 weergeeft van de 
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dorpen met de meeste leden.  
 

Daarmee worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de 
samensteller/secretaris André Manders 
 
Verder waren er geen openstaande punten van de vergadering van 2017. 
 
 
4.  Ontwikkeling ledenbestand 
 

- Laatste 5 jaar is het aantal ongeveer gelijk gebleven, afgelopen jaar wederom een lichte 
stijging te weten 488 (peildatum 1-1-2018) t.o.v. 480 (peildatum 1-1-2017) 

- 2016: Verdeling man/vrouw (53,75 / 46,25 %) 
2017: Verdeling man/vrouw (56,35 / 43,65 %) 

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

- Verdeling leeftijdscategorieën 

Leeftijd per 01-01-2018 per 01-01-2017 

0-19 13.93 13.33 

20-39 21.93 21.04 

40-59 32.58 34.58 

60-79 30.12 29.58 

80-99 1.43 1.46 

- De gemiddelde leeftijd van de “Vutters” is per ultimo 2017 als volgt; 
48 vutters 
Gemiddelde leeftijd op basis van jaren 74 
Gemiddelde leeftijd op basis van alle dagen 74,65 
Wij hebben 5 tachtigers ultimo 2017 en in 2018 worden dat er, bij leven en welzijn, 7. 

 
 
5.  Evaluatie beleidsplan 2017 
 
Vacatures 
We hebben op dit moment nog diverse vacatures openstaan, dus mocht je je geroepen voelen 
meld je dan bij één van de commissieleden of bij iemand van het bestuur. 

• Sponsor/PR-commissie, tot op heden geen leden gevonden die hierin plaats willen nemen, 
dus deze oproep blijft open. 

• Vacature AC 

• Vacature reguliere barmedewerk(st)ers 

• Vacature jeugdcommissie: dit kan ook een twee- of drietal zijn! 
Zeg het voort !!! 
 
Terugblik commissies 
 

 Jeugdcommissie 
Dit jaar hebben we een stabiel jaar doorgemaakt wat betreft het jeugdledenbestand. Echter, i.v.m. 
het stoppen van twee commissieleden, beseffen we ons dat het in onze eigen commissie steeds 
krapper wordt. We zijn nu met vier commissieleden: het aantal taken blijft gelijk of zal zelfs stijgen 
aangezien we ook voor aankomend jaar weer nieuwe plannen hebben. N.a.v. het beleidsplan van 
2017 kunnen we het volgende concluderen: 
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- Er zijn jeugdleden die gebruik hebben gemaakt van Totaalpakket B, met twee keer trainen. 
Mooi om te zien dat er een aantal jeugdleden zijn die tennis als eerste sport ervaren. 

- Ledenwerving: we hebben alle drie de basisscholen in de groepen 4 t/m 6 tijdens twee 
gymlessen in maart en april kennis laten maken met tennis. Ook het VO heeft met acht 
naschoolse momenten in maart, april september en oktober kennis kunnen maken met 
tennis. Conclusie is dat we vooral de ledenwerving op de basisscholen willen voortzetten 
(en willen uitbreiden richting kerkdorpen).  

- Ouderbetrokkenheid: het ouderhulpbriefje heeft te weinig respons opgeleverd. Het beste 
werkt het om ouders direct op de baan aan te spreken en ze zo in te zetten op 
verschillende gebieden. Dit jaar zijn er ouders geweest die hebben geholpen met tellen, 
begeleiden van een competitieteam, bardienst en rijden tijdens de Tennisweek.  

- Kwaliteitsimpuls begeleidingsgroepjes: erg goed bevallen. Belangrijk aandachtspunt is het 
blijven gebruiken van deze tips die gegeven zijn door PT. Je hebt ook te maken met 
wisselingen in begeleiding.  

- Tennisweek heeft plaatsgevonden.  
- Binden oudere jeugdleden: deze jeugdleden hebben we betrokken in het organiseren van 

een avondactiviteit in november voor hun eigen leeftijd. Met 19 deelnemers is dit voor een 
eerste keer als zeer succesvol ervaren. De organiserende jeugdleden gaven aan dit wel 
twee keer in het jaar te willen doen!  

- Gezonde sportkantine: Lot van den Munckhof is naar verschillende bijeenkomsten 
geweest. Bij de jeugd zijn we tijdens competitiedagen afgestapt van het broodje 
frikandel/kroket. Tijdens rood en oranje competitiedagen serveren we groentesnacks. 
Tijdens groen en gele competitiedagen serveren we een gezonde lunch.  

- Samenwerking: wij als HTC hebben een balletje opgegooid richting Sevenum en 
Grubbenvorst om meer samen te werken. Het eerste resultaat is het samen organiseren 
van een drie dorpen Wintertoernooi. 

 
 Wedstrijdcommissie 

Korte terugblik op het jaar 2017 vanuit de wedstrijdcommissie met de  onderdelen In- en externe 
competitie alsmede het Park Hotel open. 
In eerste plaats een bedankje vooraf aan Jan Rambags  die heeft aangegeven te stoppen als 
voorzitter van de wedstrijdcommissie maar wel wil aanblijven als lid van de wedstrijdcommissie. 
Voor wat betreft de externe competitie (voorjaars- en najaarscompetitie) is de deelname van de 
voorjaarscompetitie met 3 teams en de najaarscompetitie met 2 teams toegenomen. 

- 3 kampioenen voorjaar 2017: 
Vrijdag Gemengd Dubbel 35+ 3e klasse  (team Patrick Cöp) 
Vrijdag Gemengd Dubbel 35+ 4e klasse (team Ber van Issum) 
Zaterdag Gemengd Dubbel 35+ 1e klasse (team Alex de Swart) 

- 3 kampioenen najaar 2017: 
Vrijdag Gemengd Dubbel 35+ 3e klasse  (team Patrick Cöp) 
Zaterdag Heren Dubbel (team Mario Hermans ) 

 
Het Park Hotel Open tennistoernooi is prima verlopen. Het aantal deelnemers was iets hoger dan 
in 2016 maar het toernooi zou nog kunnen groeien. Voor 2018 zal de PR van het toernooi  worden 
opgevoerd. 
 
Afgelopen jaar zijn de clubkampioenschappen gekoppeld aan de interne competitie.  Het was niet 
het succes waarop gehoopt en tijdens de evaluatie is naar voren gekomen waar het vermoedelijk 
is misgegaan. We hebben als commissie hiervan geleerd en voor 2018 zal de aanpak worden 
aangepast. 
Jacqueline Geurts vraagt of er al iets bekend is hoe nu verder (in welke vorm dan ook) en waarom 
op deze manier. Jan Rambags ligt dit toe: 

a) Het was een proef 
b) Wegens de terugloop in het aantal deelnemers aan zowel de interne- als de 

clubkampioenschappen wilde we op deze manier meer leden te binden aan deze activiteit 
Wim van de Pasch vraagt of je ook alleen met de interne kunt meedoen en niet met de 
clubkampioenschappen. Antwoord hierop is JA. 
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 Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie heeft de activiteiten van de activiteiten kalender van 2017 geëvalueerd en 
geconstateerd dat over het algemeen alle activiteiten enthousiast worden ontvangen maar waarin 
de opkomst redelijk beperkt is. Dit heeft ons doen besluiten om de activiteiten voor 2018 anders in 
te delen. Ook hebben we besloten om enkele activiteiten van de kalender af te halen omdat hier 
simpelweg te weinig animo voor is. 
 

 PR/Sponsorcommissie 
Afgelopen jaar is het stabiel gebleven, hoewel er op het laatst 2 sponsoren besloten hebben om de 
sponsoring met HTC te willen stoppen. Reden: beperkt budget voor 2018 en men wil dit nu 
besteden aan een andere vereniging. Het betreft bakkerij Derix en Ideaal. Ze zijn schriftelijk 
bedankt voor hun steun de afgelopen jaren. 
Silvie is gestopt als commissielid en richt zich op de taak als VCL. 
Willem zit tevens in de communicatie groep van Afslag 10 en is hier druk mee bezig. Zelf stop ik 
als bestuurslid en hierdoor is onze commissie minimaal tot niet bezet. Ondanks de meerdere 
pogingen voor geïnteresseerden, is er tot op heden niemand gevonden. Daarmee wordt het zeer 
lastig om nieuwe doelen te stellen voor 2018. 
Wel wordt de focus gelegd op vroegtijdige en uitgebreide communicatie omtrent ons open toernooi 
en werving van deelnemers en extra sponsoren hiervan. Hoe dit verder wordt ingevuld word op 
korte termijn besproken met de diverse commissies. 
Jan Rambags vraagt of er iets bekend is of Parkhotel ook weer hoofdsponsor is, dit vanwege 
vermelding op o.a. toernooi.nl 
Antwoord is waarschijnlijk ja, het gesprek met het Parkhotel is wegens omstandigheden naar 
achteren geschoven. Was dit niet het geval geweest dan hadden we nu 100% zekerheid gehad. 
 

 Meerjaren beleidsplan 
Vorig jaar hebben we een mooie presentatie gehad van Jan Driessen en hebben het met een 
aantal personen opgepakt. We zijn ermee doende maar vanwege tijdsgebrek is dit nog niet geheel 
af. 
 

 Afslag 10 
Zoals reeds tijdens de vrijwilligersavond aangegeven heeft Petri besloten te stoppen bij de 
stuurgroep van afslag 10. Gelukkig hebben we inmiddels al een vervanger gevonden in de persoon 
van René van der Geijn. René is inmiddels al namens HTC aangeschoven bij de stuurgroep. René 
nogmaals dank hiervoor en wij wensen je veel succes en plezier bij de stuurgroep van Afslag 10. 
 
Zoals ook de vorige keer aangegeven zijn er al verschillende werkgroepen in het kader van afslag 
10 aan de gang. 
Tot op heden hebben we de volgende werkgroepen, waarin HTC is vertegenwoordigd 

- Stuurgroep: René  
- Werkgroep financieren: Petra 
- Werkgroep communicatie: Willem Eickmans 
- Werkgroep in en verkoop: René vd Geijn. 
- Werkgroep Event:  PT (Tom Maasen) en HTC krijgt terugkoppeling 
- Werkgroep Accommodatie: HTC en WIttenhorst samen, hier komen we op later in de ALV 

op terug zodat we jullie mee kunnen nemen in het geheel. 
 
 
6.  Financieel verslag boekjaar 2017 
 
Toelichting en verantwoording door de penningmeester 
 
Rapportage kascontrolecommissie (voorgedragen door Jan Driessen) 
De kascontrolecommissie, in de personen Jan Driessen en Jan Rambags, verklaart dat zij het 
jaarverslag, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening over het seizoen 2017 hebben 
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gecontroleerd en akkoord bevonden en adviseert de vergadering om het bestuur decharge te 
verlenen waarmee de vergadering akkoord gaat. 
 
Verder willen Jan en Jan het bestuur de het volgende onder de aandacht brengen: 
Het is ontegenzeggelijk dat het penningmeesterschap een zeer grote tijdsinvestering vraagt. Wij 
verzoeken het bestuur te onderzoeken of en hoe ondersteuning van de penningmeester mogelijk 
is, teneinde deze hierin te ontlasten. 
 
Het bestuur geeft aan de aanbevelingen ter harte te nemen. 
 
 
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. 
Jan Driessen verlaat de kascontrolecommissie en wordt door de dagvoorzitter bedankt voor zijn 
bijdrage. Als nieuw lid voor twee jaar wordt Henk Thielen voorgedragen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord (stemming bij handopsteken). 
De kascontrole commissie bestaat voor 2018 uit: Jan Rambags en Henk Thielen.  
Reserve kascontrole commissie wordt tijdens de vergadering niet gevonden. 
 
 
9.  Huldiging jubilarissen 
 
Jubilarissen 
Dit jaar worden er 3 jubilarissen gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging.  
Het zijn de dames: Jet Meulendijks (afwezig), Ans Versleijen (afwezig) 
En de heer: Willem Eickmans. 
 
De aanwezige jubilarissen ontvangen een daarbij behorend aandenken. 
 
Attentieregeling 
We hebben 4 leden welke in aanmerking komen voor de attentieregeling , zij stoppen met hun 
commissie werkzaamheden. 
 
Gerty en Lea (Lea is afwezig): 
Opgeteld zijn Gerty en Lea in totaal 26 jaar actief geweest voor de jeugdcommissie. Gerty is 
gestart in 2004, Lea in 2006. Lea en Gerty zijn zowel op als naast de baan actief geweest voor 
onze jeugd. Ik vond het dan ook niet gemakkelijk om op te sommen wat ze allemaal gedaan 
hebben. Toch doe ik een poging: begeleidingsgroepjes, knakcompetitie, clubkampioenschappen, 
schaatsen, moonlightcompetitie, bal- en slagvaardigheid, PR- en communicatie naast de baan 
(denk bijvoorbeeld aan de Echo van Horst), ledenwerving, scholeninstuif, eerste contactpersoon op 
de baan en het begeleiden van competitiespeeldagen. Oftewel: dit zijn twee dames waar we als 
club en in het bijzonder bij de jeugd trots op mogen zijn. In al die jaren heeft de jeugd ervaren dat 
Gerty en Lea vaak voor ze klaar stonden. Hier wil ik, namens het bestuur, de huidige 
jeugdcommissie en alle jeugdleden jullie hartstikke voor bedanken!  
 
Marc: Hij heeft met veel enthousiasme de PR/Sponsor commissie nieuw leven ingeblazen, te 
samen met Silvie en Willem. Verder heeft hij zich een jaar gekroond tot koning hamburger (middels 
een overheerlijke BBQ tijdens het HTC open toernooi). Verder was hij een van de kartrekkers van 
de update van de kantine. En natuurlijk niet te vergeten was hij ook bestuurslid. Marc, ontzettend 
bedankt voor je tijd en inzet. 
 
Marenka: Marenka is gestopt als lid van de Activiteiten Commissie. Na 5 actieve jaren is gebleken 
dat het voor haar niet te combineren is met haar werk en gezinsleven. Marenka bedankt voor je 
enthousiasme, tijd en inzet. 
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10. Loftrompet  
 
Binnen het bestuur hebben we besloten om te gaan stoppen met de loftrompet na deze ALV. Het 
bestuur heeft getracht door de vrijwilligers een kandidaat voor te laten stellen tijdens de 
vrijwilligersavond maar dit bleek niet echt een succes, zelfs Sinterklaas werd genoemd. We gaan 
bekijken of er iets anders voor in de plaats gaat komen.  We willen Guido bedanken voor al die 
jaren dat hij de tijd en de energie heeft genomen om hiervoor een mooi stukje te schrijven. Wij als 
bestuur bedanken Guido middels de tekst zoals gepresenteerd door Marc: 
 
Guido boots geboren op 12 juli 1965. Een echte kreeft dus. 
Een kreeft is een mysterieus type vol tegenstrijdigheden. 
Een kreeft wilt veiligheid en comfort, maar zoekt ook avontuur. 
Kreeften zijn zeer behulpzaam, hebben een krachtige persoonlijkheid en hebben enorm veel te 
bieden. 
Is dit nou allemaal van toepassing op deze persoon? 
Nou nee, maar mij leek het leuk om ook een keer mijn eigen sterrenbeeld te benoemen zonder de 
negatieve aspecten. 
 
Guido kunnen we niet vergelijken met een of ander sterrenbeeld. Hij is “ one of a kind ”, zoals ze 
dat zeggen. Al jaren lid van H.T.C. zet deze persoon zich vol overgave op vele fronten al in als 
vrijwilliger. Ooit begonnen om de tennisweek te begeleiden, samen met Ruud Geurts. 
Maar ook achter de bar en als VCL draagt Guido tegenwoordig zijn steentje bij. 
 
Guido is soms een beetje druk en een echte diva op de tennisbaan. 
Maar dit siert hem wel. Hij weet altijd de mensen die hem omringen te motiveren door zijn positieve 
instelling en humor. 
We kennen hem ook als een echte entertainer met het hart op de goede plaats. 
 
Op sportief vlak schreeuw hij regelmatig met kreten zoals: 
Bitterballen !!, kumt allemoal good en Hop, hop, hoppa. 
En zelf met maar negen vingers blijf hij zich positief ontwikkelen in zijn tennisspel, en maak hij het 
zijn tegenstanders nog steeds moeilijk door zijn topspin slagen en zijn loopvermogen. 
Hierdoor heeft hij zelfs 3 van de 10 wedstrijden in de voorjaarscompetitie gewonnen. 
 
Elk jaar tijdens de ALV word aan hem gevraagd een stukje te schrijven voor de loftrompet. Een 
persoonlijk bedankje vanuit H.T.C. horst voor een vrijwilliger die zich uitermate heeft ingespant 
voor club en medemens. 
 
Aangezien het feit dat wij als bestuur hebben besloten te stoppen met het uitreiken van de 
loftrompet, vinden we het wel vanzelfsprekend dat de allerlaatste dank naar een bijzonder persoon 
gaat. 
 
Guido Boots, bedankt voor alles wat je hebt gedaan en nog gaat doen, maar tevens voor het feit 
dat jij, jij bent. 
 
 
 
11.  Bestuursverkiezing 
 
Conform het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden is onze secretaris André Manders 
aftredend. André stelt zich wel herkiesbaar. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn en er geen 
hoofdelijke- of schriftelijke stemming wordt verlangt door de aanwezigen (conform statuten artikel 
17, lid 7) blijft André zijn functie als secretaris uitoefenen voor de club. 
 
Verder heeft van de huidige bestuursleden Marc Verlinden te kennen gegeven te stoppen met zijn 
functie als bestuurslid (ook in overeenstemming met de statuten, artikel 10, lid 5).  
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Marc wordt bedankt voor zijn inzet als bestuurslid. 
 
 
 
12.  Begroting 2018 
 
Penningmeester Petra Keijsers geeft tekst en uitleg over de begroting van het boekjaar 2018. 
 
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. 
 
Jan Klaver meld het volgende: Er gebeurt niets aan de groenvoorziening rondom het park. Jan 
Rambags geeft aan dat dit onderhoud door de gemeente uitgevoerd wordt en hier is inmiddels al 
contact over geweest. 
 
 
13. Vaststelling investeringsbedrag 2018 
 
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 de kidscorner en het vernieuwe van het 
ventilatie systeem van de douches. 
De leden stemmen unaniem in met dit voorstel. 
 
 
 
 
14.  Beleidsplan 2018 
 
Vacatures 
We zijn ook zoek naar leden die  willen aansluiten bij de verschillende commissies. We zijn met 
name op zoek naar leden die willen aansluiten bij; 

 de jeugdcommissie 
 Sponsor/PR-commissie 
 Activiteitencommissie 
 Reguliere bardienst 

Daarnaast is er een vacature voor: 
 Voorzitter van de wedstrijdcommissie 
 Bestuurslid HTC 

 
 
We moeten het samen doen, samen staan we sterk. 
 
Jeugd 
De ingezette visie willen we binnen onze jeugdcommissie ook dit jaar voortzetten. Belangrijke 
aspecten die dit jaar terug gaan komen zijn: 

• Achterwacht jeugdcommissie: met meer mensen hetzelfde werk doen zorgt voor minder 
belasting bij huidige commissieleden  

• Ledenwerving en behoud: uitbreiden van het scholentennis richting kerkdorpen waar geen 
tennisclub is (Melderslo, Meterik, Hegelsom). Oudere jeugdleden gaan betrekken bij 
organisatie activiteiten.  

• Samenwerking: voorbeeld is het drie dorpen Wintertoernooi (georganiseerd met 
Grubbenvorst en Sevenum), maar ook binnen afslag 10 mogelijkheden onderzoeken.  
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• Afstemming: optimaliseren verschillende regelingen binnen het pakketsysteem, 
communicatie verbeteren richting ouders en jeugdleden (werken met nog maar één e-
mailadres)  

• Beleving: we willen het park leefbaarder maken door een zogenaamde ‘kidscorner’ in te 
richten.  

• Training: per medio maart start vanuit Personal Tennis een nieuwe trainer op de club. We 
gaan hierdoor een pilotjaar in. Deze trainer wordt de zogenaamde clubtrainer die zowel 
junioren als senioren les gaat geven. Zo zal straks nog maar één trainer het gezicht van de 
club zijn. Doordat er op meerdere dagen les verzorgd gaat worden, zal de banendruk ook 
afnemen. Dit betekend baan 3 en 4 voor de training voor de junioren en baan 3 voor de 
senioren. 

 
Activiteiten 
Voor 2018 hebben we een nieuwe kalender opgesteld waarin enkele activiteiten wegvallen of 
worden samengevoegd, maar waarin ook enkele activiteiten worden toegevoegd. 
Activiteiten die door de activiteiten commissie georganiseerd worden: 

• Wintercompetitie 

• Rackettoss 

• Thuisblijvers- & kennismakingstoernooi 

• Vrijwilligersdag 

• Clubbuildings activiteit (een niet tennis activiteit) 
 
Vertrouwenscontactpersoon 
Binnen HTC hebben we besloten dat we ook een verantwoordelijkheid hebben op het gebied van 
bereikbaarheid in geval van ongewenste intimiteiten. Per 1 maart zal er daarom op de site een link 
komen hoe te handelen en; “wie kan ik benaderen als ik te maken krijg met een dergelijk voorval”. 
Daarvoor zal Gerty Droesen binnen HTC het aanspreekpunt worden. 
 
Meerjaren beleidsplan (MJP) 
Het afronden van het meerjarenplan door Jan Tax, Jan Driessen, Willem Eickmans en René van 
der Geijn. De voorzitter bedankt de personen voor de inzet betreffende het MJP. 
 
Afslag 10 
Namens het bestuur neemt René van der Geijn voortaan plaats in de stuurgroep van afslag 10. 
René geeft een korte toelichting over de periode dat hij nu in de stuurgroep zit. Een zeer belangrijk 
aandachtspunt zal zijn dat er beter naar buiten toe moet worden gecommuniceerd vanuit Afslag 
10. Loek geeft een toelichting over de werkgroep accommodatie (leden van Wittenhorst en HTC). 
Willem Eickmans geeft verder aan: Er is een enquête geweest betreffende 'Wat is afslag 10?', en 
wat bleek: De meerderheid dacht dat afslag 10 gelijk stond aan een nieuw zwembad. Vanuit 
commissie communicatie Afslag 10 is het zeer duidelijk dat er beter gecommuniceerd moet worden 
naar de buitenwereld toe dat Afslag 10 meer is dan alleen maar een nieuw zwembad. En dat het 
duidelijk gemaakt gaat worden dat ook zonder een nieuw zwembad Afslag 10 doorgaat. 
 
 
Truus Weijs: Er is al vaker gesproken een gemeenschappelijke accommodatie maar tot op heden 
nog steeds niets gezien/gehoord. Loek Haegens geeft aan dat kijkend naar de toekomst er wel 
samengewerkt moet gaan worden. Een mogelijkheid is dat er een gemeenschappelijke multi 
functionele ruimte (MFR) wordt gebouwd (dus niet alleen een kantine), we zitten nog een 
oriënterende fase. Naast de genoemde 2 partijen wordt geprobeerd om nog andere instanties erbij 
te betrekken (denk aan gezondheidszorg. 
Marij van Kempen: Aan welke termijn moeten we dan denken. Het duidelijk antwoord is er nog niet, 
het is o.a. aan de politiek en dat kan dus een tijd duren. 
Marjo Jacobs: Wordt er ook rekening gehouden met de natuur. Antwoord is heel helder en 
duidelijk: JAZEKER. 
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15.  Rondvraag 
- Wim van de Pasch: Het afhangbord is van thuis uit (via internet) niet te bekijken, waarom niet? 

André geeft aan dat dit nog in ontwikkeling is 
- Truus Weijs: Hoe zit het nu met de team shirts. 

Jan Tax geeft aan dat we het contract misschien gaan afkopen. We gaan eerst met de 
betrokkenen in gesprek en nemen daarna een beslissing 
Opmerking vanuit publiek: als er andere shirts komen, hoe gaat het bestuur om met de teams 
die al zo'n shirts gekocht hebben. Bestuur geeft aan hier nog naar te kijken, mogelijkheid kan 
zijn een compensatie. 

 
   
 
16.  Sluiting                                                                                                                                                     
De vergadering wordt om 22.17 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen. 
 


