
Notulen Algemene Ledenvergadering HTC
Datum: 05 februari 2020
Locatie: “Parkhotel”

1. Opening

De vicevoorzitter, Jan Tax, 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

Er wordt begonnen met een moment van stilte, dit vanwege de leden welke van ons zijn ontvallen
waarvan we op de hoogte zijn gebracht:

Nel van Hegelsom-Cuppen
Riek Raassens - Van den Goor
Henk Raaijmakers
Ben Alaerds
Jack Poels
Sindy Schipper

Ingekomen stukken
05-02-2020: Afgelopen zaandag is er iemand onwel geworden tijdens de koffiepauze. N.a.v. het
voorval een vraag van een paar vutters gekregen of het niet wenselijk is om een opfriscursus te
organiseren (bijv. speciaal voor de vutters).
Bestuur geeft aan dit te bekijken.

3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering HTC van 30 januari 2019

Tijdens de vergadering waren er geen opmerkingen, één persoon (Jan Rambags) heeft op
voorhand een vergissing geconstateerd. Bij hoofdstuk 8, bladzijde 5 staat "De kascontrole
commissie bestaat voor 2018 uit", het jaartal 2018 en dit moet natuurlijk 2019 zijn. Hiermee worden
de notulen goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller/secretaris André
Manders.

Verder waren er geen openstaande punten van de vergadering van 2019.

4. Ontwikkeling ledenbestand

- Aantal leden is gedaald, Redenen om te stoppen: blessures, tijd, studie, andere sport. -
Verdeling senioren/junioren: 371 / 71
Verdeling man/vrouw: 263 / 179



5. Evaluatie beleidsplan 2019

� Samenwerking clubs Horst aan de Maas
We zijn op verschillende manieren bezig om de samenwerking met andere clubs te vergroten. De
jeugd doet dit al middels een gezamenlijk georganiseerd driedaags wintertoernooi. Tevens hebben
we een gezamenlijke balinkoop. We weten elkaar te vinden waar nodig en proberen elkaar te
helpen als er vragen onder clubs zijn.

� Samenwerking Personal Tennis
Ook aankomend jaar staat Personal Tennis als tennisschool op de baan. We hebben het gevoel
dat dit organisatorisch goed staat. Veel trainingsuren, waarbij ook senioren kunnen lessen. De
vaste banen 3 en 4 worden volop gebruikt. Daarnaast heeft de jeugdcommissie kennisgemaakt
met de trainers voor 2020 om zo de band met elkaar te versterken.

� Gezonde sportkantine
Dit traject loopt op een laag pitje. Vorig jaar zijn er verschillende nieuwe keuzes gemaakt. We
worden vanuit de gemeente geïnformeerd als hier nieuwe ontwikkelingen over zijn.

� Vrijwilligers
We hebben een enquête onder onze vrijwilligers afgenomen, met een hoog responspercentage.
We willen de input van onze vrijwilligers gebruiken om te kijken hoe we onze club op verschillende
manieren aantrekkelijk kunnen blijven houden, voor zowel de jongste jeugd als de oudere
seniorleden.

� Vacatures
We hebben in 2019 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
nieuwe commissieleden jeugdcommissie. Dit n.a.v. de enquête die we hebben afgenomen bij de
vrijwilligers. Maar helaas is nog niet alles ingevuld. Mocht iemand van jullie belangstelling hebben
voor een vacature dan zijn deze te vinden op de homepage van de website.

Frank en Willem zijn naar KNLTB jaarcongres geweest.
Huidige problematiek bij meeste tennisverenigingen zeer herkenbaar, denk hierbij aan:
- Minder opkomst toernooien
- Moeilijk nieuwe vrijwilligers aan boord krijgen
- (clubgevoel)
- Individualisering van maatschappij.
- Daarbij doet tennis het nog hartstikke goed wereldwijd als we praten over NL. Procentueel bijv

meeste deelnemers aan de competitie / incl clubs en banen.

� Terugblik commissies

Jeugdcommissie

We zijn, net zoals jullie, geschrokken van het overlijden van ons commissielid Sindy Schipper.
Sindy is ruim 30 jaar betrokken geweest als vrijwilliger bij ons op de club, voor het grootste
gedeelte binnen onze commissie. We zullen haar betrokkenheid in de jeugdcommissie zeker
missen.



N.a.v. het beleidsplan 2019 kunnen we het volgende concluderen:

- We hebben een stabiel jaar doorgemaakt m.b.t. het jeugdledenbestand. Qua ledenwerving
hebben we deelgenomen aan de sportcarrousel vanuit de gemeente (najaar) en hebben we
enkele kennismakingstennislessen georganiseerd in het voorjaar.
- We zijn afgelopen jaar, in overleg met Jos Lindner, bezig geweest onze jeugdvisie aan te

scherpen. Dit is nog niet afgerond en zal in 2020 een vervolg krijgen. Enkele zaken zijn wel al
terug te vinden op de website.

- Het feit dat alle jeugdleden t/m 12 jaar competitie spelen, heeft ingehouden dat de
baancapaciteit op verschillende zondagen onder druk kwam te staan. Dit is een positieve
ontwikkeling, waar we in de toekomst naar blijven kijken hoe dit te kunnen blijven realiseren.

- Speelhoek jeugd is afgelopen voorjaar afgerond: een mooie toevoeging voor de sfeer op het
park tijdens jeugdactiviteiten.

- Samenwerking verenigingen Horst aan de Maas realiseren we dankzij drie dorpen toernooi.
We hebben geregeld contact met elkaar om te kijken waar we elkaar kunnen helpen en
ondersteunen.

- Sfeer bij oudere jeugdleden is verbeterd, mede dankzij activiteiten en appgroep. Twee hiervan
zijn inmiddels toegetreden tot de jeugdcommissie

Wedstrijdcommissie

Vanuit de wedstrijdcommissie kunnen we terugzien op een geslaagd seizoen in de externe
competitie met een stijgend aantal deelnemers. In het voorjaar waren er geen kampioenen maar in
het najaar is er 1 team kampioen geworden.
Nogmaals felicitaties aan alle kampioenen.

Eind Juni 2019 is ook het Parkhotel open gehouden met een iets minder aantal deelnemers als in
2019.
Omdat er nog groeimogelijkheden zijn voor 2020 er al afspraken gemaakt om de PR voor het
toernooi op te voeren.

De deelname aan de clubkampioenschappen is het afgelopen seizoen weer achteruit gegaan en
de wedstrijdcommissie heeft helaas de beslissing moeten nemen het gemengd dubbel en de single
clubkampioenschappen in september 2019 niet door te laten gaan i.v.m. te weinig opgaven.
Gezien het vertrek/stoppen van 3 leden binnen de wedstrijdcommissie is er dringend behoefte aan
nieuwe vrijwilligers voor de wedstrijdcommissie. Ik wil jullie vragen om mee te denken wie wij maar
ook jullie kunnen aandragen die we kunnen benaderen om commissiewerk mee op te pakken.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft de activiteiten van de activiteiten kalender van 2019 geëvalueerd en
geconstateerd dat de opkomsten van Rackettoss stabiel zijn gebleven en overige de activiteiten
redelijk beperkt worden bezocht. Behalve de Rackettoss . Dit zal het laatste jaar zijn van de
huidige setting van de activiteitencommissie. René, Ralf. Melanie en Femke hebben om eigen
redenen aangegeven dat ze het komende jaar nog aan enkele activiteiten zullen deelnemen en
voor het einde van het jaar te stoppen. Hiervoor zijn we dringend op zoek naar nieuwe
commissieleden.

Kantinecommissie

Door het wegvallen van enkele vrijwilligers zijn de 2 verantwoordelijke van de Sociale Hygiëne
papieren die wij als vereniging verplicht zijn om in bezit te hebben ook niet meer geldig. Wij hebben
daarom 2 nieuwe leden nodig die deze papieren in bezit hebben of voor de club willen halen.  We
hebben voor nu Marieke Weijs die deze papieren heeft en waar we gebruik van mogen maken.
Voor een 2e en eventueel 3e persoon als reserve moeten we nog een invulling vinden. Deze
papieren kunnen behaald worden door het volgen van een cursus (in 1 hele dag of in de
avonduren), voor meer info of aanmelding gaarne contact opnemen met het bestuur.



Sponsor/PR-Commissie

Opbrengst Rabobank clubkas, 507,93 ( 14 oktober 2019), dit is toch wel 55 euro meer dan 2018.
Dank aan alle leden en niet leden die op HTC gestemd hebben
Opbrengsten van de Rabo clubkas hebben we dit jaar als volgt besteed.

- Nieuwe mini-netten voor spelvormen voor de jeugd.
- Afgelopen januari hebben we als HTC Horst het 3 dorpen toernooi voor de jeugd

georganiseerd. Hiervoor hebben we met een aantal sponsoren de krachten gebundeld en als
presentje een HTC handdoek laten ontwerpen.

Sponsorkliks kan beter.

Activiteit bewegen voor ouderen van Afslag 10 op Wittenhorst terrein als HTC zijnde meegeholpen.
Naast de vergoeding die we hiervoor ontvingen heeft HTC 2 banners en 2 vlaggen gekregen die
we voor toekomstige evenementen kunnen gebruiken.

Betreft nieuwe sponsoren:
- Lenssen Advies
- Leon Driessen

Overeenkomst beëindigd door Innovista.

Tombola HTC open goed verzorgd met leuke prijzen van Babolat en lokale waardebonnen.

Kerstattentie: Na een drietal jaren Gastendonk en Passi nu gekozen voor een andere sponsor te
weten Joosten en Weijs.

In 2020 zal er verder een enquête worden gehouden onder de vrijwilligers.

Afslag 10

Zoals bij de meeste bekend is, zijn we samen met Wittenhorst een traject gestart om de
haalbaarheid te onderzoeken voor een multifunctionele buitensportaccommodatie.
Deze ontwikkeling maakt deel uit van Afslag 10.
Om een vervolg te geven aan het opzetten van het haalbaarheidsonderzoek, heeft het jaar 2019
voornamelijk in beslag genomen met het zoeken van de juiste visie binnen Afslag 10 waarin we
met alle verenigingen gezamenlijk met elkaar zoeken naar de juiste afstemming waarin we elkaar
versterken en met als doel samen te willen gaan werken.
De gemeente heeft daarin een meerjarenplan opgesteld met de realisatie plannen van de
potentiële projecten van deze verenigingen. Daarin zit ook het cluster buitensportaccommodatie
waar wij als HTC ons graag aan willen verbinden. In het meerjarenplan staat de
buitensportaccommodatie gepland voor het jaar 2024. Dit zou inhouden dat binnen de plannen een
dergelijk gebouw er voor 2025 zou moeten staan. Maar voordat we dit kunnen realiseren zullen er
nog vele voorbereidingen moeten plaatsvinden. Het uitgangspunt en doel is daarom voor nu het
haalbaarheidsonderzoek in gang te zetten.
Inmiddels is vanuit Afslag 10 dan ook de toezegging gedaan om in Q1 een start te maken met het
haalbaarheidsonderzoek. Hiervoor zal gefaseerd de geldelijke middelen ter beschikking worden
gesteld.

Zoals bij iedereen bekend is de huidige staat van het clubgebouw verouderd. Ondanks dat onze
kantine daarin enkele jaren geleden nog is opgeknapt en deze nog wel even met de tijd mee kan,
vragen de kleedlokalen wel om extra aandacht. De versoberde staat komt mede door de slechte
staat van het dak, wat ertoe heeft geleid dat het dak al enkele jaren met regelmaat lekt en
daardoor ook nadelige gevolgen geeft voor het klimaat en de schimmel in deze ruimtes.



Het gebouw is overigens van 2 gebruikers eigenaren. Het gedeelte kantine is van de Tennisclub en
de kleedlokalen met overige gebruiksruimtes is van de gemeente.
Om voor nu toch iets met de matige staat van het gebouw te doen, hebben we als club daarom het
initiatief genomen om met de gemeente in gesprek te gaan met wat we tot aan de realisatie van de
nieuwe buitensportaccommodatie met de matige staat van het clubgebouw gaan doen. De
gemeente heeft aangeven dat ze de voortgang van een nieuw gebouw niet kunnen beïnvloeden,
maar zien wel de noodzaak voor een tijdelijke aanpak en om het gedeelte van het dak boven de
kleedlokalen en algemene ruimtes voor nu te vervangen. Daarin zal ook een verduurzaming door
middel van een extra dakisolatie worden opgenomen. Ook zal er door de gemeente een subsidie
worden afgegeven aan de club als wij er nu ook voor zouden kiezen om het dak boven de kantine
te willen gaan vervangen met daarin een verduurzaming. Wij hebben echter als bestuur nog niet
besloten of wij daarin ook de noodzaak zien omdat dit gedeelte van het dak voor nu minder
lekkage gevoelig is.

6. Financieel verslag boekjaar 2019

Toelichting en verantwoording door de penningmeester

Rapportage kascontrolecommissie (voorgedragen door Henk Thielen)
De kascontrolecommissie, in de personen Henk Thielen en Gé Schriever, verklaart dat zij het
jaarverslag, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening over het seizoen 2019 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.
Henk Thielen verlaat de kascontrolecommissie en wordt door de dagvoorzitter bedankt voor zijn
bijdrage. Als nieuw lid voor twee jaar wordt Jean-Marie Starmans voorgedragen.  De
vergadering gaat hiermee akkoord (stemming bij handopsteken).
De kascontrole commissie bestaat voor 2020 uit: Gé Schriever en Jean-Marie Starmans.
Reserve kascontrole commissie is Mariet van den Munckhof.

9. Huldiging jubilarissen

Jubilarissen
Dit jaar worden er 2 jubilarissen gehuldigd met hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging.
Het zijn de heren: Piet Kursten en Walter Buth.

Ze zijn beide helaas niet aanwezig. Ze zullen hiervoor een bijbehorend aandenken ontvangen.

Attentieregeling
We hebben 2 leden welke in aanmerking komen voor de attentieregeling , zij stoppen met hun
commissie werkzaamheden. Dit zijn Dit zijn Antoon Droesen en Conny van Rens.

Voorgedragen door Jan Tax:

Antoon is al jaren actief als tennisser bij HTC. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet als
penningmeester van HTC. Antoon heeft zich na zijn penningmeesterschap weer ingezet als lid
van de wedstrijdcommissie en vanuit die rol is hij betrokken geweest bij de organisatie van de
clubkampioenschappen en het jaarlijkse HTC open. Deze zijn door Antoon altijd in samenwerking
met de overige commissieleden tot in de puntjes geregeld



Antoon heeft zich de laatste 10 jaar volledig en met volle energie ingezet voor de
wedstrijdcommissie en wij willen hem als bestuur van HTC van harte bedanken voor zijn inzet.
Antoon bedankt voor je inzet en we hopen je nog vaak op het tennispark te zien.

Conny is al jaren actief lid binnen HTC. Conny heeft zich in deze periode naast het tennissen ook
actief ingezet als vrijwilligster voor HTC. Je bent ruim 4 jaar actief geweest binnen de
wedstrijdcommissie en ik heb je leren kennen als een persoon met een drive die stond voor de
zaken die werden afgesproken
Je hebt je de afgelopen jaren volledig en met volle energie ingezet als vrijwilligster voor diverse
activiteiten binnen HTC en wij willen jou namens het bestuur van HTC van harte bedanken voor je
inzet. Conny bedankt voor je inzet en we hopen je nog vaak op het tennispark te zien.

10. Bestuursverkiezing

Conform het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden is Jan Tax aftredend. Jan stelt 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 Jan zijn
functie als bestuurslid uitoefenen voor de club.

Verder heeft André aangegeven te stoppen als secretaris (6 jaar, 1,5 termijn) André stopt
aangezien er binnen het bestuur keuzes zijn gemaakt met betrekking tot Afslag 10, die niet passen
bij de visie van André op dit gebied. Wij als bestuur vinden het jammer dat André stopt met zijn
werkzaamheden als secretaris.

Een oproep aan alle aanwezigen om mee te denken of kandidaten aan te dragen voor het
vervullen van de openstaande bestuursfuncties (voorzitter, secretaris). Er zijn een aantal leden
binnen de vereniging die samen met het bestuur aan het zoeken zijn naar nieuwe bestuursleden.
Er zijn personen benaderd maar tot op heden heeft dit nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

11. Begroting 2020

Penningmeester Petra Keijsers geeft tekst en uitleg over de begroting van het boekjaar 2020.

De begroting 2020 ziet er als volgt uit, deze is uitgezet naast het resultaat 2019. Allereerst is in de
contributie-inkomsten met een verhoging van de contributie gerekend van 2,7%, zijnde het
prijsindexcijfer van 2019 (2018 1.5%). Het resultaat van de kantine is lager ingeschat dan dit jaar,
rekening houdend met weer een dalende verkoop van consumpties. Verder is uitgegaan van een
qua activiteiten en bronnen van inkomsten en uitgaven gelijkblijvende begroting waarbij uiteraard
de in 2019 eenmalige post vervanging verlichting in 2020 niet meer voorkomt en daardoor lagere
huisvestingskosten worden verwacht. De afschrijvingen zullen lager zijn door het wegvallen van
posten die inmiddels volledig zijn afgeschreven. Deze begroting is in evenwicht, het zal een strakke
planning betreffen. In deze cijfers is ook nog niet meegenomen de eventuele kosten voor reparatie
van het dak mochten we daartoe besluiten. Dit kan derhalve uiteindelijk een overschrijding van het
budget opleveren. Uiteraard zullen we, met de aanbeveling van de kascommissie in gedachte, ons
inspannen om het financiële resultaat voor dit jaar structureel positief te doen zijn.



- Petri Alards: Gaat het inschrijfgeld HTC open omhoog?
Bestuur geeft aan dat er hiernaar gekeken zal worden.

- Johan Ramaekers: Hoe zit het met de kosten voor de jeugd betrekking hebbend op de
contributie, competitie en training.
Bestuur: Gedeeltelijk betaald de club hieraan mee, merendeel door jeugdlid zelf. Nieuwe

jeugdleden gaan hetzelfde betalen als bestaande jeugdleden met dien verschil dat zij een
starters/welkomst-pakket krijgen.

- Ger Geurts: Het is toch niet erg dat we negatief uitkomen, HTC mag best wel wat interen
en 0 euro is een nobel streven
Bestuur: negatief mag zolang we maar proberen dat dit niet structureel wordt.

- Jan Rambags: Is er al een idee wat evt. het nieuwe MFR gaat kosten
Bestuur: Nee, nog niet bekend

- Margriet van den Heuvel: Is er een minimum streefbedrag welke we op de bankrekening
willen behouden?
Bestuur: Nee, streven is op lange termijn gezond te blijven/worden

- Melanie Joosten: Staat contributie jeugd wel in verhouding t.o.v. de senioren kijkend naar
het welkomstpakket?
Bestuur/Frank: Jazeker, de prijs van een jeugdracket valt reuze mee (lees: veel goedkoper
dan een senioren racket)

- Wim van de Pasch: Consumptieprijs ging vorig jaar omhoog, dus bij te klein positief
resultaat zal contributie wel weer omhoog gaan?
Bestuur: In principe wordt contributie verhoogd volgens de index. Voorgaande jaren was
hier een enkele keer van afgeweken (namelijk geen contributie verhoging)

- Bèr van Issum: Misschien een idee om vrijwilligersvergoeding i.c.m. hogere contributie en
dan d.m.v. vrijwilligerswerk het terug te laten verdienen
Bestuur: op dit moment zijn er gesprekken met andere verenigingen maar we proberen het
zo te houden zoals het is. We gaan het in ieder geval meenemen als optie. - Jan Klaver:
Bij de hockey club wordt verplicht dat ouders iets doen als hun zoon/dochter lid  worden.
Bestuur: HTC doet dit op dit moment ook maar nog niet structureel, is ook geen show
stopper voor een nieuw jeugdlid.

De vergadering gaat akkoord met de gepresenteerde begroting.

Tevens vraagt het bestuur aan de aanwezige leden of ze akkoord gaan met het feit dat de
contributie dit jaar met 2.7% (prijsindexering) wordt verhoogd. D.m.v. stemming (4 van de
aanwezigen stemden tegen) gaat de vergadering akkoord.

12. Vaststelling investeringsbedrag 2020

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 noodzakelijk algemeen onderhoud (dak
van kantine).
De leden stemmen unaniem in met dit voorstel.



13. Beleidsplan 2020

Jeugd
De ingezette visie willen we binnen onze jeugdcommissie ook dit jaar voortzetten en verder
versterken. Belangrijke aspecten die dit jaar terug gaan komen zijn:
- Eind 2019 zijn Ward en Bram toegetreden tot de jeugdcommissie. We zijn hier heel erg blij

mee: ze kennen de club erg goed en zijn hun hele jeugd al lid van HTC. Ze gaan
ondersteunen in jeugdcompetitie.

- We zien af van het introductiepakket in 2020. We introduceren een welkomstpakket voor
nieuwe jeugdleden (in de vorm van een eerste tennisracket van de club, aangevuld met een
setje ballen: dit zorgt ook voor hopelijk mooie PR-momenten) en voor de nieuwe

jeugdleden  zelf een welkom gevoel.
- Eenduidige communicatie versterken we nog meer door bij alle activiteiten te hanteren: je doet

mee, of je meld je af. Dit zit er steeds beter in en zorgt voor grotere deelname van jeugdleden
aan activiteiten.

- Dit jaar zal het accent vooral liggen op ledenbehoud. Natuurlijk blijven we kijken naar hoe we
leden kunnen werven, maar we willen ook de achterdeur goed dichthouden. Investeren in
huidige jeugdleden zien we als zeer belangrijk: verbinden is hierbij het kernwoord. We gaan
mogelijkheden bekijken om onze jeugdleden meer herkenbaarheid te geven.

Wedstrijdcommissie
De wedstrijdcommissie zal zich het komende jaar vol inzetten op het Park hotel open om hier een
druk en gezellig toernooi van te maken. Wij kunnen het echter niet zonder hulp van de leden. Dus
vanuit hier ook een oproep voor de leden om mee te helpen om het een geslaagd toernooi te
maken. Marcel Appel heeft aangegeven om mee gaan te helpen als VCL'r.

Activiteiten
De activiteiten die voor komend jaar zullen worden georganiseerd door de commissie zijn :
- Wintercompetitie
- Thuisblijvers- en kennismakingstoernooi
- Rackettoss
- Vrijwilligersdag
- Clubbuildings activiteit Horster Kwis (afgelopen 2 jaar)
De activiteiten kunnen alleen plaatsvinden bij voldoende opgaven.

Wij krijgen als commissie regelmatig leuke reacties en ideeën voor het uitvoeren van de
activiteiten, maar zien door de geringe aanmeldingen en opkomst, dat het moeilijk is om buiten de
al lopende activiteiten nog meer activiteiten te organiseren.
Om de activiteiten een nieuwe impuls te geven zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste spel- en
gangmakers die het leuk vinden om deze activiteiten mee te organiseren. Aanmelden mag en deze
kunnen dit jaar instromen en meedenken om de activiteiten voort te zetten en eventueel met
andere activiteiten uit te breiden.

Kantine
Prioriteit is dat we weer voldoen aan de eisen van de Sociale Hygiëne en zoeken 2 leden die
daarvoor de korte cursus zouden willen volgen. Afgelopen zomer is er een controle geweest en
hebben ze er ons op gewezen dat dit geregeld moet worden.
Verder is het belangrijk dat we de continuïteit van de Kantine kunnen voortzetten en de
openstelling. Hoogste prioriteit is dat we daarin voldoende barmedewerkers hebben en kunnen
indelen. Met een grote groep kunnen we de indeling beter verspreiden.



PR commissie
We gaan in 2020 gericht op zoek naar vrijwilligers. We hebben gemerkt dat bij algemene
vraagstelling, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief, er niet of nauwelijks wordt gereageerd. Zie de
vacante functies op de website inclusief wat het nu echt inhoud. We zijn met een aantal uurtjes in
de maand al zeer geholpen en willen dit ook zo laagdrempelig mogelijk houden.  Vraag aan alle
aanwezigen: Ken je iemand het leuk zou vinden om te helpen, verwijs hem/haar  dan naar het
centrale mailadres of een van de bestuursleden.

In 2020 ook meer de focus op behoud van leden. Proberen een gemakkelijk aanspreekpunt te zijn
als bestuur en willen ook weten wat er niet goed gaat, maar vooral ook van wat wel goed gaat.

Nog steeds op zoek naar vaste ondersteuning binnen de commissie.
Wel al wat hulp als klankbord/frisse blik op nieuwe uitdagingen.

De zaken welke we gaan oppakken zijn:
- Vernieuwing sociale media, workshop hiervoor via HUB 73

- Enquête onder alle leden naar tevredenheid, initiatieven moeten gedragen worden door de
juiste personen.

- Inzetten op een positief clubgevoel.

- Betreffende nieuwe sponsoren, we zijn met een enkele bezig. Vraag aan de aanwezigen:
kennen jullie nog iemand die we zouden kunnen benaderen dan dit melden aangeven aan het
bestuur.

14. Rondvraag
- Carool Wijnands: (1) Kan er iets gemaakt worden waaraan de fietsen vastgemaakt kunnen

worden, dit vanwege de recent gestolen fietsen.
Bestuur: dit gaan we bekijken

- Carool Wijnands: Wat is de status teamkleding?
Bestuur: vanwege faillissement Meulendijks kunnen we nu onder het contract uit, wat en hoe
gaan we nog bekijken. Via Ruud Geurts gekeken naar een oplossing m.b.t. teamshirts. We
gaan geen overhaaste beslissing nemen.
Truus Weijs: Wat zijn eigenlijk de clubkleuren ?
Bestuur: In het verleden was het logo altijd zwart/geel, daarna blauw/wit (korte periode) en al
geruimere tijd oranje/groen. Echte kleuren voor teamkleding is er eigenlijk nooit geweest in het
verleden. Misschien het huidige blauw ban de jeugd maar gaan aanhouden.

- Bèr van Issum: Iedereen stemmen op Frank en de Sterren, zij doen mee aan het LVK komende
vrijdag. Dit kan via L1

- Marcel Wijsman: Heeft HTC wel eens nagedacht over LED verlichting. Zo nee, waarom niet?
Jan Rambags: Stroomverbruik is inderdaad hoger, lichtsterkte is minder (of gewoon wenning).
Beter nog even wachten (ook i.v.m. Afslag10) want voor nu wegen kosten niet op tegen kosten
vervanging.

- Marcel Wijsman: Bij andere tennisverenigingen is het mogelijk een zomerlidmaatschap te
nemen, waarom bij HTC niet?
Bestuur: Voor nu niet, misschien in de toekomst wel. Hier komen we nog op terug.



- Marian Pennings: Wat doen we aan het tekort barmedewerkers?
Bestuur: Hiervoor zijn we bezig op een oplossing te vinden.
Kim van Heijster: Voel me niet echt geroepen om als barvrijwilliger te werken op andere tijden
dan dat eigen kinderen tennisles hebben. Als kinderen les hebben kan ik op dat moment ook
niet terecht in de kantine, deze is dan gesloten.
Jan Klaver: De vutters maken de kantine 3x per week open in de ochtend.  Jan Rambags: Op
andere dagen is het gewoon niet realiseerbaar om de kantine vaker geopend  te hebben
Kim: Ben bereid om bardienst te draaien/regelen tijdens de lessen, maar niet alleen
Bestuur: Kom even naar ons toe, sleutel kan makkelijk geregeld worden

- Peter Weijs: Vorig jaar is geopperd om het HTC op een andere datum te organiseren, wat is
hiervan de status?
Bestuur: Was geen andere mogelijkheid meer, we waren te laat met de aanvraag. We gaan het
overwegen voor volgend jaar (via wedstrijdcommissie) en ja, we moeten er natuurlijk wel
mensen voor hebben (gezien het aantal afmeldingen als vrijwilliger voor de
wedstrijdcommissie).

- Theo Houwen: Kan verlichting beter worden i.v.m. veiligheid?
Bestuur: Communicatie met gemeente verloopt moeizaam maar we hebben kort geleden
toezegging gekregen dat (vernieuwing) verlichting geregeld wordt. Jan Rambags zegt dat
nieuwe verlichting afgelopen binnen is gekomen, nu kwestie van ophangen. Wel jammer dat er
geen verlichting komt vanaf Graaf ter Horst richting tennispark. Maak gebruik van toegang via
parkeerplaats Wittenhorst, deze is wel goed verlicht.
Sjak Geurts: Misschien dat aanmaken verlichting minibaan een oplossing biedt?  Bestuur:
We gaan kijken of nieuwe verlichting voldoende is, anders een extra lamp plaatsen.

- Ton Janssen: Wat is nu de status van Afslag10?
Bestuur: Er is met name veel overleg en weinig actie. In 2020 moet er meer zichtbaar gaan
worden.

- Peter Weijs: Ik had begrepen dat er getwijfeld wordt om dit jaar clubkampioenschappen te gaan
organiseren. Ik ben bereid om een nieuwe vorm van de clubkampioenschappen te organiseren.
Bestuur: neem even contact op met de wedstrijdcommissie om dit gezamenlijk af te
stemmen/organiseren

15. Verloting / Sluiting
Ook dit jaar worden weer enkele geschenken verloot. Het lotnummer is het nummer dat op de
presentielijst stond.

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen.


