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Notulen  Algemene Ledenvergadering HTC   
 
Datum: 30 januari 2019 
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 47 leden getekend, afgemeld hebben zich 24 leden. 
 
 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken  
 
Mededelingen 
 
a) Er wordt begonnen met een moment van stilte, dit vanwege de leden welke van ons zijn 

ontvallen waarvan we op de hoogte zijn gebracht: 
Silvie Verlinden-van Rens 
Hay van Bergen 

b) Er wordt 2x per jaar overlegd door de tennisclubs van de gemeente Horst aan de Maas, hieruit 
voortkomend is: 
 gezamenlijke inkoop tennisballen 
 bijeenkomsten georganiseerd door KNLTB, de 1e bijeenkomst zal zijn medio feb. 2019 

voor jeugdcommissies, tennisscholen/leraren en de KNLTB 
c) Opbrengst Rabobank clubkasactie 

€ 452,03, dank aan alle leden en niet leden die op HTC gestemd hebben 
d) Clubtrainer van tennisschool Personal Tennis (PT) 

I.v.m. blessure Jos Lindner heeft PT deze trainingen op een andere manier moeten invullen. 
e) Vernieuwde website 

wordt verderop behandeld 
f) Esther Vergeer Foundation (EVF) 

We zijn aan het bekijken met de EVF of het mogelijk en haalbaar is om rolstoeltennis naar 
HTC te krijgen. Bestuur wil wel benadrukken dat we nog in de oriënterende fase zitten. 

g) Ledenpas 
Deze is vanaf dit jaar minimaal 2 jaar geldig, de ranking zal niet meer vermeld worden op de 
pas 

h) KNLTB-app 
Vanaf nu is de app te downloaden in de App-stores (Android, Apple). Voor de diverse info 
verwijzen we naar de website van de KNLTB en we zullen nog een mailing de deur uit doen. 
Wat kun je ermee: standen en uitslagen bekijken, je actuele ranking inzien, zoeken naar een 
tennismaatje 

i) AVG/Privacy 
Omtrent AVG/Privacy: we hebben het stappenplan zoals ter beschikking is gesteld door van 
Huis van de Sport, afgerond. Dit betekend dat HTC er alles aan doet om de regelgeving na te 
leven. Concreet zal zijn dat alle commissieleden in de loop van dit jaar een document dienen 
te ondertekenen dat ze vertrouwelijk omgaan met zowel persoonlijke als zakelijke gegevens 
van de vereniging/leden. 
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j) VOG 
Wordt verderop behandeld 
 

 
Ingekomen stukken 
Er waren geen ingekomen stukken 
 

 
 
3.  Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering HTC van 31 januari 2018 

 
Er waren geen opmerkingen, 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 2018. 
 
 
4.  Ontwikkeling ledenbestand 
 

- Dit jaar hebben we gekozen voor een wat sobere presentatievorm maar wil toch enkele 
getallen delen met jullie: 
Verdeling man/vrouw: 56,8 / 43,2 % 
Aan/afmeldingen junioren: 13 / 14  
Aan/afmeldingen senioren: 18 / 42 

- Korte terugloop van leden, meest voorkomende redenen zijn blessures (ziekte), tijd en 
andere sport 

- HTC heeft een redelijk stabiel ledenaantal dit in tegenstelling van de landelijke cijfers, hier 
is een duidelijke daling 

 
 
5.  Evaluatie beleidsplan 2018 
 
Vacatures 
We hebben in 2018 diverse vacatures gehad waarvan we er enkele ook getracht hebben in te 
vullen via een oproep in de nieuwsbrief. Hoewel de respons op dergelijke oproepen over het 
algemeen erg laag is hebben we wel enkele vacatures kunnen invullen waaronder de vacature 
voor ondersteuning van de penningmeester. Maar helaas is nog niet alles ingevuld. Mocht iemand 
belangstelling hebben voor een vacature dan zijn deze te vinden op de homepage van onze  
website. 
 
 
Terugblik commissies 
 

 Jeugdcommissie 
 
Dit jaar hebben we een stabiel, licht stijgend jaar doorgemaakt wat betreft het jeugdledenbestand. 

N.a.v. het beleidsplan van 2018 kunnen we het volgende concluderen: 

- Achterwacht jeugdcommissie: Binnen onze commissie hebben we versterking gevonden in 

de vorm van Iris Swinkels. Dit zorgt ervoor dat we de taken weer iets meer kunnen 

verdelen, echter blijven we alert op het feit dat extra handen nog steeds welkom zijn. 

- Ledenwerving en behoud: de lessen scholentennis in de kerkdorpen hebben een positieve 

maatschappelijke functie gehad. We hebben vanuit deze lessen echter weinig extra leden 

mogen verwelkomen. Afgelopen jaar hebben we vijf oudere jeugdleden betrokken bij het 

organiseren van een eigen activiteit voor hun leeftijd. 
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- Samenwerking: drie dorpen wintertoernooi gecontinueerd (3e jaar op rij). Nauwe contacten 

met Grubbenvorst en Sevenum om elkaar, waar mogelijk, te versterken. 

- Afstemming: ouders geven aan de communicatie als steeds beter te ervaren. 

- Beleving: werkzaamheden voor de jeugdhoek zijn afgetrapt. 

- Training: ondanks ontzettend goede ervaringen het eerste deel van het jaar, heeft onze 

clubtrainer Jos (vanwege een ongeluk) zich helaas moeten terugtrekken als clubtrainer. PT 

heeft dit middels andere, eigen trainers, dit jaar verder opgepakt. 

 
 Wedstrijdcommissie 

 
Vanuit de wedstrijdcommissie kan terug gekeken worden op een geslaagd seizoen in de externe 

competitie met een gelijk aantal deelnemers -> met 3 teams als kampioen in het voorjaar en 1 team 

als kampioen in het najaar. Nogmaals felicitaties aan alle kampioenen. 

 Eind Juni is ook het Parkhotel open gehouden met een iets lager deelnemers aantal als in 2017. 

Omdat er nog groeimogelijkheden zijn voor 2019 zijn er al afspraken gemaakt om de PR voor het 

toernooi op te voeren. 

 De interne competitie was ook dit jaar gekoppeld aan de clubkampioenschappen. Ondanks een 

wijziging in de indeling kan niet gesproken worden van een succes. 

Naar aanleiding van de gehouden enquête wordt in 2019 geen interne competitie georganiseerd. 
 
 

 Activiteitencommissie 
Het afgelopen jaar zijn er minder activiteiten gepland dan voorgaande jaren. Daarin hebben we 
aantal leuke activiteiten kunnen organiseren. De wintercompetitie is daarin populair en de 
rackettoss werd vorig jaar goed bezocht. Als clubbuildings activiteit hadden we deelgenomen aan 
de Horster kwis. 
 
 

 PR/Sponsorcommissie 
Website 

In September 2018 zijn we live gegaan met de nieuwe website. 

Een meer dynamische website waar hedendaagse functionaliteiten gemakkelijker in te passen zijn. 

Visueel aantrekkelijker, daar de oude site outdated was en ook aan vernieuwing toe was. 

Voor vragen / tips en suggesties over de website kun je altijd terecht via ons centrale info e-

mailadres. Meld je hier ook aan voor de nieuwsbrief indien je dit nog niet gedaan hebt. 

 

Sponsoring 

HTC heeft een gezamenlijke sponsoravond georganiseerd met Wittenhorst / Hovoc / HCH / HZPC 

die mogelijk om de 2 jaar georganiseerd zal worden. 

Tijdens deze avond zijn alle voorzitters aan het woord gekomen om te vertellen over de 

samenwerkingsverbanden en Afslag 10. 

Met nog enkele topsporters uit de regio aan het woord om te vertellen over hun ervaringen kan 

teruggekeken worden op een succesvolle avond. 

 Dit jaar heeft HTC zich aangemeld bij Sponsorkliks. 

Indien je via deze site shopt bij online webwinkels ontvangt de vereniging een % van het totaal 

gewinkelde bedrag. Meer details hierover vindt je op de site en in de nieuwsbrieven. 

 Betreft nieuwe sponsoren zijn er geen bijgekomen, mede ook door onderbezetting in de 

commissie. Wel is Slagerij Joosten hoofdsponsor geworden. Verder uiteraard een bedankje aan 

alle sponsoren voor hun bijdrage dit jaar. 

 
 

 Meerjaren beleidsplan 



 

ALV  30  januari 2019   /  André Manders 4

Nadat we vorig jaar al een vertrouwenscontact persoon hebben geïntroduceerd zijn we een stapje 

verder gegaan, te weten: Het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle 

medewerkers en vrijwilligers die werken met onze jeugdleden tot 18 jaar. Want HTC Horst wil naast 

een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. 

Op onze website is hierover diverse informatie te vinden. Lees dit maar eens door. Degene die met 
onze jeugdleden gaan werken zullen binnenkort een aanvraag krijgen om een gratis VOG aan te 
vragen. 
 

 Meerjaren beleidsplan 
 
Rene, Jan D, Jan T en Willem  hebben in de werkgroep gezeten, waarvoor Dank. 

René heeft het MJP toegelicht a.d.h. van een PP-presentatie, indien gewenst kan deze naderhand 

worden ingezien. Hiervoor even melden bij een van de bestuursleden. 

 

- Piet Kursten: Gaan we als HTC iets doen met ons 90 jarige lid (Con Peeters)? 
Bestuur antwoord dat dit een mooi PR moment zou kunnen zijn, we gaan het in ieder geval 
oppakken 

 
 Afslag 10 

 
Buitensport accommodatie: 

1: Korte terugblik: 

Medio 2017 is er op verzoek een werkgroep opgericht om een haalbaarheidsonderzoek op te 

stellen waarin de initiatiefnemers HTC en Wittenhorst samen gingen bekijken of er een 

mogelijkheid zou kunnen bestaan om een gezamenlijk clubgebouw te realiseren. 

 

2: Huidige stand: 

● Een conceptplan. 

● Uitnodiging van 3 Architecten.  

● Vrijblijvend voorstel van de architecten.  

● Selectie en keuze architect. 

● Vrijblijvendheid. 

● Vervolg overleg en informeren van de gemeente. 

● Kosten en investering van het haalbaarheidsonderzoek. 

● Businessplan. 

● Intentieovereenkomst & kosten haalbaarheidsonderzoek. 

● Hoe nu verder? 

 

- Jack Swinkels: Wat met opmerking "bedreiging niet doorgaan Afslag 10" welke in eerdere 

PP-presentatie stond 

René: dit kan eruit 

- Sjak Geurts: Stopt Afslag 10 als er geen nieuw zwembad komt 

René: Nee, Afslag 10 gaat door ongeacht wel/geen nieuw zwembad 

- Ger de Bakker: Worden scheidsrechters- en Jeu de Boules vereniging erbij betrokken bij 

nieuwe accommodatie? 

Loek: Nee, in eerste instantie alleen HTC, W'Horst, Afslag 10 en gemeente. Bij concreet 

worden plannen wordt gekeken of er meerdere partijen willen/kunnen aansluiten bij een 

nieuwe accommodatie (MFR: Multi Functionele Ruimte) 

- Jan Driessen: Hoe wordt is structuur/zeggenschap gemeente t.a.v. clubgebouw, nu is 

kantine van HTC en aanbouw (kleedruimten, garage) van gemeente. 
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Loek: Bij eventuele nieuwe MFR zal gemeente echt wel zeggenschap willen houden, op dit 

moment in detail nog niet duidelijk. 

 

 
 
6.  Financieel verslag boekjaar 2018 
 
Toelichting en verantwoording door de penningmeester 
 
Alvorens de toelichting te geven op de cijfers wordt er teruggekomen op de aanbeveling die de 

kascontrolecommissie vorig jaar heeft gedaan n.a.v. de controle. Deze heeft toen aangegeven dat 

het gewenst zou zijn als er ondersteuning zou worden gezocht voor de penningmeester. Het 

bestuur en in het bijzonder de penningmeester, heeft die ondersteuning gezocht en ook gevonden 

in de persoon van mevrouw Hanraets, moeder van een jeugdlid. Zij zal in 2019 starten met het 

overnemen van en het bijhouden van de financiële administratie. Op korte termijn wordt er ook een 

commissie Financiën in het leven geroepen waar, naast de penningmeester, mevrouw Hanraets en 

Wil Eickmans zitting gaan nemen. Wil was al langer actief is in de ondersteuning, zij verzorgt de 

wekelijkse afstortingen van het geld uit de kantine bij de bank. 

 

Vervolgens worden de cijfers toegelicht. 

 
- Jack Swinkels: We hebben nog oude verlichting en het kost onnodig veel geld als leden 

deze vergeten uit te zetten. Misschien een idee om dit opnieuw onder de aandacht van de 
leden te brengen 
Bestuur neemt opmerking ter harte. 

 
Rapportage kascontrolecommissie (voorgedragen door Jan Rambags) 
De kascontrolecommissie, in de personen Jan Rambags en Henk Thielen, verklaart dat zij het 
jaarverslag, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening over het seizoen 2018 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. 
Jan Rambags verlaat de kascontrolecommissie en wordt door de dagvoorzitter bedankt voor zijn 
bijdrage. Als nieuw lid voor twee jaar wordt Gé Schriever voorgedragen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord (stemming bij handopsteken). 
De kascontrole commissie bestaat voor 2019 uit: Henk Thielen en Gé Schriever.  
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 heren: Jan Rambags, Johan Ramaekers en René Achten. 
 
De aanwezige jubilarissen ontvangen een daarbij behorend aandenken. 
 
Attentieregeling 
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We hebben 4 leden welke in aanmerking komen voor de attentieregeling , zij stoppen met hun 
commissie werkzaamheden. 
 
Voorgedragen door Jan Tax: 
Jan Geurts, Petra Thijssen en Yvonne Hermans: 
Als actieve en (niet) actieve leden zijn jullie alle 3 graag geziene gezichten op de tennisbaan die 
zich (dan wel deels) al meer als 20 jaar inzetten voor de interne competitie. 
Samen hebben jullie ervoor gezorgd dat de organisatie hiervan altijd tot in de puntjes verzorgd 
was. Tevens waren de uitslagen en standen altijd up to date en netjes bijgewerkt. 
Ook een speciaal bedankje aan Petra die als niet actief lid belangeloos heeft ingezet voor de club. 
Jan is helaas i.v.m. met een blessure moeten stoppen met het actief beoefenen van zijn geliefde 
tennissport. 
Yvonne ooit gestart als vrijwilliger voor de activiteitencommissie en de kantinediensten opgestart 
toen we dit in eigen beheer gingen doen. En ook begrepen dat we eventueel in de toekomst nog 
een beroep als vrijwilliger op je kunnen doen als je hier wat meer ruimte voor hebt. 
 
Ik wil jullie namens het bestuur alle 3 hartelijk bedanken voor jullie jarenlange tomeloze inzet als 
vrijwilliger en hopen jullie natuurlijk nog vaak op het tennispark te zien!  
 
Voorgedragen door Frank van der Sterren: 
Petri is al 16 jaar trouw lid van onze vereniging en jawel, een fanatiek tennisster! Ze speelt 
steevast competitie en toernooien en gaat dan het liefst winnend van de baan. Ook persoonlijk heb 
ik, door een gezamenlijke deelname aan o.a. ons eigen Parkhotel Open, ervaren hoe fanatiek je 

bent (al mocht ik de laatste deelname al het loopwerk verrichten �). Door haar gedrevenheid is 
ze ook in de toernooicommissie beland. Dit heeft ertoe geleid dat ze uiteindelijk in het bestuur 
plaatsnam en de rol van voorzitster op zich nam. 
 
We hebben allemaal gemerkt hoe jouw betrokkenheid bij onze tennisclub ertoe heeft bijgedragen 
dat je de voorzittersrol op jouw eigen manier, ontzettend goed en vol trots hebt ingevuld. 
Betrokken, krachtig verenigend en ook zeer verantwoordelijk. Vele handen maken licht werk, is wat 
je vaak aangaf. Als je ergens lid van bent, dan draag je ook bij. Dat straaltje je ook uit.  
 
Als voorzitter pakte je op wat was blijven liggen uit de tijd dat het bestuur geen voorzitter had, met 
de bedoeling HTC toekomstbestendig te maken. Met enthousiasme, humor, maar ook zeker met 
een realistische blik op wat haalbaar is voor onze leden, onze club en onze omgeving. Afslag 10 is 
in deze periode een grotere rol gaan spelen: dit draag je ook een warm hart toe door in eerste 
instantie zitting te nemen in de stuurgroep hiervan, om HTC goed te vertegenwoordigen.  
 
Ook onze vrijwilligers draag je een warm hart toe. Je hebt het altijd belangrijk gevonden aandacht 
en waardering te geven aan de mensen die zich inzetten voor de club. Ook was je 
initiatiefneemster voor het lintje van ons erelid Jan Rambags. Dit deed je tevens bij ons in het 
bestuur: je had de touwtjes in handen, hield de grote lijnen in de gaten en zorgde ervoor dat 
iedereen zijn bijdrage leverde. Ieders bijdrage werd door jou gewaardeerd.  
 
Je hebt afgelopen jaar aangegeven het voorzitterschap niet meer te kunnen invullen zoals je dat 
graag wilt, o.a. vanwege drukke werkomstandigheden. Dit kenmerkt jouw gedrevenheid, want wat 
je doet, wil je goed doen. We respecteren dan ook zeker je besluit en willen je van harte bedanken 
voor al je inspanningen als voorzitster van HTC.  
 
 
10.  Bestuursverkiezing 
 
Conform het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden zijn Petri Alards, Petra Keijsers en 
Frank van der Sterren aftredend. Petra en Frank stellen zich 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 Petra haar functie als penningmeester en 
Frank zijn functie als bestuurslid uitoefenen voor de club. 
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Petri gaat haar taak als voorzitter neerleggen zoals beschreven is in de vorige paragraaf en het 
bestuur zal dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe voorzitter. 
 
 
11. Vaststelling investeringsbedrag 2019 
 
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 jeugdhoek, noodzakelijk algemeen 
onderhoud en bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek accommodatie. 
De leden stemmen unaniem in met dit voorstel. 
 
 
12.  Begroting 2019 
 
Penningmeester Petra Keijsers geeft tekst en uitleg over de begroting van het boekjaar 2019. 
 
Naar aanleiding van het resultaat 2018 waarin duidelijk is geworden dat onze inkomsten uit de 
kantine dalen, gecombineerd met het feit dat in 2019 de inkoopprijzen van drank weer stijgen 
(hogere prijzen plus btw verhoging) stellen wij voor om de kantineprijzen m.i.v. 1 februari te 
verhogen. Feitelijk komt dit er op neer dat de prijzen met 0.25 euro zullen stijgen. Dit is op zich een 
redelijke verhoging maar desondanks houden we daarmee nog steeds lage prijzen in vergelijking 
met andere kantines en zeker met de horeca. Om deze prijsstijging enigszins te compenseren 
stellen we ook voor om de contributie 2019 niet te verhogen. 
Daarnaast zal in 2019 een vervanging van de verlichting gaan plaatsvinden die in deze bulk 
ongeveer 1x per 10 jaar dient te gebeuren en hebben we nog steeds last van hoge energieprijzen, 
wat er in resulteert dat we voor komend jaar wederom een verlies begroten (verdere details n.a.v. 
de cijfers). Hoewel wij er niet naar streven om negatieve begrotingen te presenteren willen wij dit 
op dit moment zo wel accepteren met name omdat er een eenmalige post in zit van de verlichting 
waarvan wij vinden dat wij die in feite ook gedeeltelijk moeten toerekenen naar andere jaren. En in 
de afgelopen jaren 2015-2017 hebben we ook telkens positieve resultaten behaald die we ook 
kunnen en mogen gebruiken voor dit soort eenmalige kosten. 
Uiteraard zullen we komend jaar kritisch kijken naar de kosten en bezien waar we kosten kunnen 
besparen. Zo zullen we in overleg gaan met andere verenigingen (partners Afslag 10) om de 
kosten voor G/W/E te beperken door gezamenlijk contracten af te sluiten. 
 

- Marjo Jacobs: terugkomend op inkomsten, is het zo er minder leden naar de kantine 
komen of dat ze gewoon minder besteden? 
Bestuur: is moeilijk te zeggen, we zitten in ieder geval nog royaal onder de marktprijs 

- Marc Verlinden: zou terugloop inkomsten komen door kassa systeem 
Bestuur: nee, je hebt wel een beter inzicht 

- Jos Lindner: misschien de kantine vaker openstellen (maatschappelijk) 
Bestuur: we werken met vrijwilligers en zijn al blij dat we de huidige openingstijden kunnen 
aanhouden 

- Peter Weijs: zijn we blij met opbrengst HTC-open? 
Bestuur: nee zeker niet, maar dit heeft alles te maken met de lagere opkomst dan normaal 
Jan Rambags geeft aan dat het een ongelukkige week is (samenvallen met toernooi in 
Venray) 
Peter Weijs: je moet goodwill kweken en je moet er meer voor doen dan in het verleden. Ik 
heb aangegeven om eens te praten met de wedstrijdcommissie (omdat ikzelf in organisatie 
Lottum zit) maar heb hierop geen reactie mogen ontvangen 
Loek: we zouden het zeker anders willen zien en er meer energie in willen steken maar je 
moet er ook de mensen voor hebben 
Jan Tax: we gaan in ieder geval contact met Peter opnemen om e.e.a. te bespreken 

- Jan Rambags: wordt een nieuwe prijslijst besteld? 
Loek: ja, dit gaan we oppakken 
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- Ger Geurts: We hebben een positief saldo, we verdienen met de kantine, waarom toch de 
prijs omhoog? 
Petra: inkoopsprijs blijft stijgen en we kunnen niet in de toekomst kijken 

 
 
De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting en de niet verhoogde contributie. 
 
 
13. Beleidsplan 2019 
 
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: 

• Visie verdiepen en verder vormgeven: totaalpakket loopt prima, dit zou nog meer 
aangescherpt kunnen worden. Jos (ex-clubtrainer) heeft aangegeven graag binnen onze 
jeugdcommissie zaken op te willen pakken op dit gebied: zijn enthousiasme voor tennis wil 
hij graag op een andere manier voor HTC gaan inzetten. Super dat hij hiermee zo omgaat! 

• Competitie: sinds dit voorjaar zullen alle jeugdleden t/m 12 jaar ingedeeld zijn in een 
competitieteam. We merken dat het all-in-pakket zijn vruchten afwerpt: kinderen vinden het 
steeds meer vanzelfsprekend competitie te spelen.  

• Beleving: kinderhoek is eind februari klaar. Ook minibaan willen we mogelijk beter 
aankleden.  

• Samenwerking: vanuit de KNLTB vindt begin februari een overleg plaats over 
ontwikkelingen jeugdtennis, met Horst aan de Maas als middelpunt van dit overleg. 

 
Wedstrijdcommissie 
Eind maart vinden de clubkampioenschappen dubbel plaats met tevens een 55+ categorie. 
In September vinden de single en mix clubkampioenschappen plaats. Aanmelden hiervoor is 
inmiddels mogelijk. 
 
PR commissie 
Ken je nog ondernemers via vriendenkring die eventueel interesse hebben om te sponsoren laat 
het dan even weten. 
Of ken je nog enthousiaste mensen uit de omgeving die graag deel wil nemen in de commissie laat 
dit dan even weten via mailtje aan info adres of mij. 
 
Activiteiten 
Komend jaar worden de activiteiten voortgezet zoals in het afgelopen jaar. Daarin worden door de 
activiteitencommissie georganiseerd:  

• Wintercompetitie 

• Rackettoss 

• Thuisblijvers- & kennismakingstoernooi 
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• Vrijwilligersdag 

• Clubbuildings activiteit (een niet tennis activiteit) 
De activiteiten kunnen alleen plaatsvinden bij voldoende opgaven. 
 
Vacatures 
We zijn op zoek naar leden die willen aansluiten bij de ver 
schillende commissies. 
Parttime is ook mogelijk !!!!! 
 
 
 
14.  Rondvraag 
- Carool Wijnands: Gebouw (kleedlokalen) is altijd toegankelijk, is er geen mogelijkheid om toch 

het af te sluiten? Dit omdat er vaker niet leden gebruik komen maken van onze 
kleedlokalen/douches. 
Bestuur: in nieuwe gebouw of in toekomst wordt hier zeker naar gekeken 
Petri: als je niet leden ziet mag je altijd de politie bellen 

- Alex: komen we niet in de problemen met de begeleidingsgroepjes tijdens de competitie? 
Frank: nee, we beginnen eerder met de groepjes en de competitie zal iets later beginnen 

 
15.  Verloting 
Bestuur geeft aan dat er 4 kerstattentie pakketten verloot worden onder de aanwezigen. Voordat 
de loting plaatsvindt wordt Jos Lindner bedankt voor zijn inzet als clubtrainer (helaas heeft dit maar 
kort mogen duren). Ook al geeft Jos geen les meer, hij heeft aangegeven betrokken te willen 
blijven bij de club wat we natuurlijk zeer waarderen. Als dank voor zijn werk als clubtrainer en 
toekomstige inzet wordt aan Jos ook een pakket aangeboden. 
 
15.  Sluiting                                                                                                                                                   
De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen. 
 


