
  Notulen Algemene Ledenvergadering HTC   

Datum: 31 maart 2021   
Locatie: “Online via Microsoft Teams”   

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 43 leden getekend, afgemeld hebben zich 6 leden.   

 

Willem benoemt enkele huishoudelijke regels rondom de online meeting: 

- Zoek een rustig plekje om deel te nemen aan de vergadering.   
- Zet de microfoon uit als je zelf niet aan het woord bent. Dit zorgt ervoor dat de spreker voor 
iedereen beter verstaanbaar is en er minder ‘ruis’ ontstaat.  
- Camera mag uit/aanstaan, naar eigen keuze 
- Bij momenten van stemming, maken we gebruik van handopsteking middels Teams 
- Gebruik indien mogelijk een koptelefoon of headset tijdens de vergadering. Dit verbetert niet alleen 
de kwaliteit van het geluid (voorkomt echo) maar dit is ook prettiger voor je omgeving. Je kunt 
eventueel je hand opsteken (via het icoon) als je iets wilt zeggen, of gebruik de chat bij vragen. De 
voorzitter / spreker geeft je dan het woord zodra het kan. Zet je microfoon aan als je iets gaat 
zeggen en na afloop weer uit.  
- Zorg voor een goede en stabiele netwerkverbinding. Heb je een trage verbinding, dan kun je het 
beste ook de camera uitzetten zodat alle capaciteit voor spraak gebruikt kan worden. Zoek 
eventueel een plek met een betere netwerkverbinding (wifi) als beeld en/of geluid haperen. 

Tijdens de vergadering kun je via de knoppen op het scherm je microfoon of camera aan/uit 
schakelen. Zie je het menu-balkje niet, klik dan even midden op het scherm of beweeg je muis over 
het scherm. Als je de vergadering wilt verlaten aan het einde van de vergadering druk je op 
‘Ophangen’ of ‘Verlaat gesprek’. 
 
2. Korte terugblik en ingekomen stukken   

Korte terugblik:  
 
Wij als bestuur kijken terug op een bewogen jaar. Het waren spannende tijden in verband met Covid 
en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Dit heeft voor ons als vereniging maar ook voor jullie als 
leden veel impact gehad. Ik wil ook iedereen bedanken voor het meedenken en opvolgen van de 
regels. Dit was niet altijd gemakkelijk, gezien de richtlijnen van de KNLTB en de aparte richtlijnen 
van de veiligheidsregio.  

Na de ALV van afgelopen jaar hebben wij nog één maand kunnen tennissen zonder problemen. 
Daarna kwam corona en vanaf die periode zijn wij geleefd. Kantine dicht, geen 
tennismogelijkheden, geen competitie, geen trainingen en geen HTC-open. Nadat corona leek op te 
houden konden we langzaam het normale tennisseizoen weer oppakken. Dit was echter maar van 
korte duur.  
 



De najaarscompetitie kon worden opgestart. Wij moesten in verband met de nieuwe corona- 
maatregelen de tegenstanders ontvangen op het terras, aangezien de kantine wederom gesloten 
was. We konden hen niets aanbieden. Het was een vreemde gewaarwording en het voelde voor 
ons als vereniging niet goed. Na drie weken werd de competitie wederom stilgelegd i.v.m. de 
stijging van nieuwe coronagevallen. Vanaf begin november was dubbelen ook niet meer mogelijk. 
Afgelopen winter bleef het qua maatregelen lang hetzelfde, totdat we bericht kregen dat we sinds 16 
maart weer mogen dubbelen. De voorjaarscompetitie is uitgesteld naar begin mei 2021 met 
hoogstwaarschijnlijk nog enkele aanpassingen. Uiterlijk 1 maand voor de start van de competitie 
neemt de KNLTB een besluit over de daadwerkelijke start van de competitie begin mei: we 
verwachten hier dus snel iets van te horen. Verder wil ik iedereen binnen de club bedanken i.v.m. 
het handhaven van de regels die ons ivm corona zijn opgelegd. Top.  

Al met al een jaar om vlug te vergeten doch het jaar 2020 zal niet vlug worden vergeten. 

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:   

Willeke Strijbosch 
Wilma Zanders 

Ingekomen stukken  
Geen. 
 

 
3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering HTC van 5 februari 2020  

Geen opmerkingen over de notulen.  
Hiermee worden  de notulen goedgekeurd en vastgesteld onder dankzegging aan de samensteller 
Andre Manders. 

Verder waren er geen openstaande punten van de vergadering van 2020.   

4. Ontwikkeling ledenbestand   

Peildatum 1-1-2021  

Aantal leden: 445 
Aanmeldingen: 69 
Afmeldingen: 66 

Ten opzichte van vorig jaar is het ledenbestand toegenomen van:   
442 + 3 naar 445 waarvan 70 jeugdleden (t/m 19 jaar). 

Voor het zomerlidmaatschap hebben wij 36 aanmeldingen gehad waarvan er 17 definitief lid zijn 
geworden. Dit is een mooi succes: het zomerlidmaatschap zullen wij als HTC blijvend blijven 
aanbieden. 
 
Redenen om te stoppen zijn: blessures, te weinig tijd, studie, en de keuze voor een andere sport. 5.  
 



5 Evaluatie beleidsplan 2020 + 2021 

5.1 Jeugd (Frank)  

Terugblik 

Voor de jeugd was 2020 een heel ander jaar: een voordeel voor de jeugd was dat er meer 
mogelijkheden bleven om te blijven tennissen (tot 18 jaar) t.o.v. senioren. Dit hebben we o.a. 
kunnen realiseren door trainingen door te laten lopen en begeleidingsgroepjes (in overleg met de 
begeleiders) te laten plaatsvinden wanneer het mogelijk was. Tevens heeft de Tennisweek alleen 
met eigen leden plaatsgevonden. De competitie in het voorjaar viel weg, in het najaar werd deze 
abrupt geëindigd op 14 oktober 2020. T.a.v. het beleidsplan 2020 kunnen we het volgende 
concluderen:  

Ward en Bram hebben een gek eerste jaar meegemaakt als competitieleider en functionaris 
Tenniskids bij de jeugd. Timo Tax hebben we mogen verwelkomen in onze commissie. 

Welkomstpakket wordt goed ontvangen: bij een afname lidmaatschap krijgt een nieuw lid een racket 
en setje ballen van de club (we zijn gestopt met het introductiepakket). Rubriek nieuwe jeugdleden 
is actief in de nieuwsbrief.  

Ledenbehoud was in 2020 het belangrijkste doel: dit is goed gelukt: begin 2021 hebben we alweer 
een aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen.  

I.v.m. corona hebben we minder vergaderd en hebben eigen jeugdactiviteiten op een laag pitje 
gestaan: het doel van meer herkenbaarheid schuiven we op naar 2021.  

Beleidsplan 2021 

Ook voor 2021 geldt: investeren in eigen jeugdleden is het belangrijkst, zodat ze behouden blijven 
(herkenbaarheid vergroten blijft een doel). We merken dat er, ondanks weinig leden 
wervingsactiviteiten in 2020, toch een aantal nieuwe jeugdleden binnenkomen. We bieden 
potentiële nieuwe jeugdleden twee proeflessen aan: daarna maken ze een keuze wel of niet lid te 
worden. 

We willen een meerjarenbeleidsplan opstellen voor de jeugd: de KNLTB ontwikkelt zich ook steeds 
beter op het gebied van jeugdcommunicatie. Alles op één plek: ook is er een jeugdmodule 
ontworpen door de KNLTB die wij als commissieleden volgen of gevolgd hebben, om op de hoogte 
te zijn van alle ontwikkelingen omtrent de jeugd vanuit de KNLTB. 

Indien corona het toelaat, kijken we of we nieuwe activiteiten kunnen toevoegen. Te denken valt aan 
een ouder/kindtoernooi of vriendjes/vriendinnetjestoernooi. Ook zijn we aangesloten bij een nieuw 
toernooiconcept: Grand Slam for Kids. In dit concept zijn wij als HTC op één dag verantwoordelijk 
voor het organiseren van een Grand Slam voor jeugd uit onze regio.  

5.2 Wedstrijdcommissie (Jan)  

Vanuit de wedstrijdcommissie kunnen we terugzien op een seizoen zonder hoogtepunten. 
Voorjaarscompetitie niet doorgegaan. Najaarscompetitie na 3 weken gestopt. Geen HTC open. Al 
met al is er door de commissieleden veel energie gestopt in een aantal activiteiten doch door corona 
zijn deze niet doorgegaan. Wel hebben we als commissie in augustus een gezelligheidstoernooi 



georganiseerd op de vrijdagavond en zaterdagmiddag/avond. Al met al een goede opkomst en een 
geslaagd en gezellig toernooi met veel positieve reacties en het verzoek om dit vaker te doen.  

Beleidsplan 2021 

Voor het komende jaar zal vol worden ingezet op het Parkhotel Open, om hier een druk en gezellig 
toernooi van te maken aangezien dit het afgelopen jaar niet is gelukt i.v.m. corona. Wij kunnen het 
echter niet zonder hulp van de leden. Dus vanuit hier ook een oproep voor de leden die een handje 
willen helpen om het een geslaagd toernooi te maken.  

Daarnaast zijn er een aantal jonge seniorleden binnen de club die hebben aangegeven de interne 
competitie voor de komende jaren weer nieuw leven in te willen blazen.  

Aanschaf clubshirts 

Wij als bestuur hebben het plan om in de toekomst elk lid de gelegenheid te geven een clubshirt 
aan te schaffen tegen inkoopprijs, met daarop gedrukt het logo van HTC. 

Alle jeugdleden van HTC beschikken over het blauwe clubtenue met daarop vermeld het logo van 
onze club. Om naar buiten eenheid uit te stralen zouden wij het als bestuur mooi vinden als in 
eerste instantie onze competitieteams deze clubtenues aan willen schaffen. Het betreft hier shirts 
van het merk Babolat. 

Het betreft dezelfde shirts die gedragen worden door de jeugd. Wij bieden deze aan tegen 
inkoopsprijs en wel voor 32,50 euro, inclusief logo. 

Voor de dames zijn er twee type shirts, namelijk een gewoon T-shirt model en een polomodel. Voor 
de heren zijn het alleen T-shirt modellen. 

Elk lid van HTC kan deze shirts tegen inkoopsprijs aanschaffen. Wij zullen twee maal per jaar een 
bestelronde organiseren aangezien wij als club geen shirts op voorraad kunnen nemen. In de 
kantine worden paspoppen geplaatst met deze shirts zodat iedereen zich kan overtuigen van de 
kwaliteit en de maat die hij of zij graag zou willen. 

5.4 Activiteitencommissie (Loek) 

De activiteitencommissie heeft in het jaar 2020 weinig activiteiten kunnen voeren. Aan het begin van 
het jaar stonden wederom enkele activiteiten in de planning maar door de omstandigheden is er met 
de huidige commissie besloten om geen risico’s te nemen en alle activiteiten omtrent het 
samenkomen in gezelschappen niet op te pakken.  

Er is daardoor ook geen Rackettoss schema ingedeeld en georganiseerd. Ook activiteiten die 
jaarlijks gepland stonden zijn daardoor niet doorgegaan.  

De huidige leden van de activiteitencommissie zijn, zoals vorig jaar aangekondigd, gestopt. Voor 
komend jaar zal een nieuwe commissie worden samengesteld. Wij willen iedereen dan ook 
bedanken voor het deelnemen aan de door ons georganiseerde activiteiten. Wij hopen dat een 
nieuw team wederom met nieuwe en leuke ideeën gaat komen voor de komende jaren en wij 
wensen hen daar heel veel succes maar vooral ook heel veel plezier mee. René, Ralf, Melanie en 
Femke. Dank voor jullie inzet. 



5.5 Kantine (Loek) 

Er zijn weinig activiteiten in en rondom de club geweest waarin we optimaal gebruik hebben kunnen 
maken van de kantine. Bij het begin van de coronacrisis en het sluiten van de kantine zijn daardoor 
ook meerdere producten blijven liggen die niet meer konden worden verkocht. We hebben een groot 
aantal van onze producten met een houdbaarheidsdatum dan ook geschonken aan de voedselbank. 
Alleen alcoholische dranken konden niet vergeven worden. Tevens is er door de gemeente een 
nieuw geïsoleerd dak gerealiseerd boven de kleedlokalen. De gemeente is namelijk eigenaar van 
de alle ruimtes behalve de kantine. Omdat wij als club de kantine in eigen beheer hebben, hebben 
we ook onderzocht of hier de dakbedekking gerenoveerd moest worden. De bevindingen van deze 
inspectie gaven echter weer dat dit nog uitgesteld kan worden en hebben wij als bestuur er voor 
gekozen om deze voor nu niet te vervangen.  

5.6 PR / Sponsoren(Willem)  

Korte terugblik op 2020 adhv onderstaande aandachtspunten:  

Informatievoorziening rondom Corona was constant in beweging. Zeker in de beginfase was er veel 
onzekerheid en wilden we als club natuurlijk zoveel mogelijk de richtlijnen van het RIVM aanhouden 
icm advies van de KNLTB. Gedurende de eerste maanden ontstond er al snel een basis. 

De maatregelen daar omheen veranderden gedurende het jaar.  

Veelal hebben we hier de adviezen van de KNLTB gevolgd en zo goed mogelijk toegepast binnen 
de situatie van onze eigen vereniging.  

Clinic Sjeng -> succes 
19-juni-2020 waren Sjeng Schalken & Demi Schuurs te gast bij HTC Horst om een balletje te slaan 
met leden en niet-leden in het kader van ‘Wij zijn tennis’, in combi met een clinic van PT.  

Betreft sponsoren afscheid genomen van een tweetal sponsors.  
Ook zeker door de impact van Covid.  

Binnen de commissie ondersteuning van een tweetal nieuwe vrijwilligers: Ellen Herraets / Sjàk 
Geurts. Erg blij met de uitbreiding en zin om er dit jaar iets leuks van te maken.  

Tijdens de laatste vrijwilligersdag een enquête afgenomen. 
Resultaten vrijwilligers enquête enkele punten benoemd. 

De zoektocht naar vrijwilligers heeft helaas ook stil gestaan.  
Waar we wellicht in eerste instantie hiervoor ruimte zagen, bleek dit echter niet mogelijk door het 
gebrek aan beleving op de club op dit moment. 

Betreft vooruitzichten 2021 

We blijven de actuele maatregelen communiceren op de website. Mocht je zelf op zoek zijn naar de 
meest actuele informatie, kijk dan eens op de speciaal hiervoor ingerichte website van de KNLTB: 
https://corona.knltb.nl/ 

Voor dit jaar hopen we op grote deelnames aan activiteiten, want dat hebben we natuurlijk gemist.  



Ontwikkelingen -> online afhangen via App. 
Positieve reacties van andere clubs.  
Onderzoeken op wat voor termijn we dit evt binnen HTC kunnen uitrollen. 

Sponsoren, wie kent ze? Meld je!  

Nieuwe jaarkalender zal zsm op de club worden opgehangen. 
Activiteiten zijn enigszins nog onder voorbehoud. 
 
6. Financieel verslag boekjaar 2020 

Toelichting en verantwoording door de penningmeester  

Tekst cijfers 2020 ALV 

Beste leden, 

Zoals al eerder benoemd vanavond was 2020 een bijzonder jaar vanwege de COVId-19 perikelen 
en uiteraard heeft dat ook financieel een impact gehad. De kantine moest begin maart worden 
gesloten en is daarna tot eind juni dicht geweest, waarna vanaf eind september opnieuw alles 
moest wroden gesloten. Ook het HTC Open ging niet door . Beiden belangrijke inkomstenbronnen 
voor HTC. Wel kwam HTC in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid van 4000 
euro, wat een welkome bijdrage was . Want uiteraard liepen veel kosten gewoon door, de vaste 
lasten maar ook bijvoorbeeld de kosten voor de tennislessen van de jeugd zijn , gelukkig, 
gedurende het jaar gewoon afgehandeld kunnen worden. Daar tegenover stond dat dor de 
omstandigheden een aantal kosten ook lager waren dan normaal; een belangrijke meevaller kwam 
uiteindelijk ook nog via de gemeente, die een eerdere opschorting van de huur van de banen 
uiteindelijk omzette in een kwijtschelding voor 3 maanden. En al met al, per saldo, is de schade, 
financieel gezien , beperkt gebleven zoals jullie kunnen zien aan de cijfers.   

In de linkerkolommen zien jullie de werkelijke cijfers voor 2020 vergeleken met de begroting voor 
2020. Een begroting die , zoals jullie je wellicht nog herinneren van de vorige ALV, op een resultaat 
van 0 was ingezet, maar waarvan de verwachting was dat dit een strakke planning zou zijn mede 
omdat de verwachting was dat in 2020 wellicht kosten zouden moeten worden gemaakt voor het 
dak van onze accommodatie. Nu is dat niet nodig gebleken; het gedeelte van het dak boven de 
kantine , welk ons eigendom is bleek na inspectie geen reparatie nodig en het gedeelte van het dak 
boven de kleedlokalen is op kosten van de gemeente aangepakt. Dus daarvoor geen kosten in 
2020. 

Als we dan de diverse posten nalopen zien jullie bij de contributie-inkomsten een hogere inkomsten 
dan begroot; dit is met name te danken aan het Zomerlidmaatschap dat we dit jaar voor het eerste 
hebben ingevoerd en waar behoorlijk wat mensen aan hebben deelgenomen; daarnaast hebben we 
in 2020 ook een wijziging doorgevoerd bij de jeugdleden. Voorheen kregen startende kinderen een 
korting op het totaalpakket, miv 2020 betalen zij het normale tarief maar krijgen zij een 
welkomstpakket in de vorm van een racket plus ballen; dus dit zorgde ook voor een lichte stijging 
van de contributie-inkomsten; de kosten van het welkomstpakket worden verantwoord bij de kosten 
voor de jeugd. 

Daarnaast zien we een duidelijk lager resultaat van de kantine, minder dan de helft van normaal. 
Plus geen resultaat vanuit het HTC Open toernooi. Alles bij elkaar een 7.5 duizend euro. in de post 
Overig komt de tegemoetkoming van de overheid terug. Deze was 4k euro ; de helft daarvan is aan 
de kant gezet voor 2021, welke een naar verwachting ook een moeilijk jaar gaat worden maar daar 



komen we straks op terug, en 2k euro is dus verantwoord voor 2020. Per saldo dus zo’n 5.5 
duizend euro minder aan inkomsten dan verwacht.   

Daartegenover echter ook per saldo minder kosten dan normaal, met name op het punt van de huur 
van de banen. Jullie zien ruim 6ooo euro minder aan huisvestingskosten; ongeveer de helft daarvan 
is te danken aan het kwijtschelden van 3 maanden huur door de gemeente , de andere helft doordat 
er minder onderhoud nodig was voor de banen. Zo is er maar 1x een nieuwe toplaag op de banen 
gekomen waar dat normaal gesproken 2x per jaar gebeurt. Ook zijn er minder kosten geweest voor 
onderhoud van de kantine zoals de schoonmaak bijvoorbeeld. Per saldo een positief eindresultaat 
van 2600 euro over 2020.  

 

Als je 2020 nog even vergelijkt met 2019, de rechterkolommen op deze slide, dan zie je uiteraard 
wederom grote verschillen in de inkomsten van de kantine en HTC Open, maar ook in sponsoring 
(een paar sponsoren is gestopt) en in de huisvestingskosten. Ik heb al toegelicht waarom de kosten 
dit jaar minder waren dan begroot, daarnaast hebben we in 2019 een grote kostenpost gehad aan 
verlichting van de velden van ongeveer 5k euro welke we dit jaar niet hebben gehad, dus op dit punt 
wijken de kosten erg af. 

Als we even naar de volgende tab gaan zien we hier de huisvestingskosten nog in meer detail waar 
je de verschillen ook weer terugziet zoals ik zojuist heb aangegeven. De kosten voor g/w/e zijn ook 
lager dan begroot, vanwege aanpassing van het contract met de leverancier en ook vanwege 
minder gebruik natuurlijk. Het resultaat van de kantine zie je hier ook terug, de marge is in lijn met 
vorig jaar maar je ziet dat de omzet slechts een derde was van normaal. 

Kijken we naar de balans dan zie je dat die in grote lijnen gelijk loopt aan die van 2019. De activa 
worden lager vanwege de afschrijvingen en er zijn geen nieuwe investeringen geweest. De waarde 
van de voorraad is gestegen, dit komt door shirts en rackets voor de jeugd die we nu ook op 
voorraad hebben voor het welkomstpakket. Per saldo zie je het Eigen vermogen dan stijgen door 
het positieve resultaat van dit jaar waar we vorig jaar een daling hadden van 3 k euro.  

  

Wij hebben als bestuur zoals jullie hebben gezien een beleidsnotitie opgesteld over hoe wij de 
komende tijd willen omgaan met de reserves van HTC. Dit omdat enerzijds de huidige status van 
kantine en kleedlokalen vraagt om rekening te houden met een flinke investering de komende tijd 
maar we ook merken dat het uitwerken van plannen met de gemeente hierover erg lastig verloopt 
en ook het beleid van de gemeente op dit punt over wat wij kunnen verwachten niet erg duidelijk is 
(daarover straks meer overigens) . Wat maakt dat het moeilijk is concrete plannen te maken en dus 
ook om te bepalen hoe wij onze middelen zouden willen of moeten inzetten. En anderzijds wij ook 
merken dat er bij leden ook vragen over zijn. Voor ieders duidelijkheid hebben we daarom de 
uitgangspunten voor de komende tijd op papier gezet. Jullie hebben die allemaal kunnen lezen. Het 
komt er op neer komt dat wij de bestaande middelen primair willen reserveren voor het doen van 
een investering , waarvan we nogmaals niet goed kunnen bepalen nu hoe hoog die gaat zijn, in 
onze accommodatie en tot die tijd we inzetten op een structureel positieve exploitatie en jaarlijks 
behalen van een positief resultaat . Zoals overigens ook de aanbeveling was van de kascontrole 
commissie van vorig jaar.  

Tot slot hebben we ook het besluit genomen geen contributie terug te gaan betalen aan leden over 
2020 nav corona. Daar hebben we overigens ook weinig vragen of opmerkingen van leden over 
hebben gehad. Wat wij als positief hebben ervaren en toch ook maar aangeeft dat de leden toch 



vooral ook eerst aan het belang van de vereniging denken. Dus dank daarvoor aan jullie allemaal. 
Toch hebben we gemeend hier wel een standpunt over te moeten innemen en dit ook duidelijk te 
communiceren aan de leden. Wij hebben hier verder geen vragen over gehad dus wij gaan er van 
uit dat dit standpunt verder ook door de leden wordt ondersteund. 

 

 

Rapportage kascontrolecommissie (voorgedragen door Gé Schriever)  
 

“De kascontrolecommissie, in de personen Gé Schriever en Jean Marie Starmans verklaart dat zij 
het jaarverslag, bestaande uit de balans en winst- en verliesrekening over het seizoen hebben 
gecontroleerd en akkoord bevonden en verzoekt de vergadering het bestuur decharge te verlenen”. 

 Jan vraagt de ALV in te stemmen met het verzoek van de kascontrolecommissie om het bestuur 
decharge te verlenen (stemming bij handopsteken). 

Informatie goed verkregen.  
3 mrt 2021 financiële vastlegging goedgekeurd.  
Kascontrole commissie administratie akkoord.  
 
 
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie   

-       Gé Schriever wil ik graag bedanken voor de 2 jaar, dat hij zitting in de kascontrolecommissie 
heeft genomen. 

-         Als nieuw lid voor twee jaar wordt Mariet vd Munckhof voorgedragen. Ik vraag de vergadering 
hiermee akkoord te gaan (stemming bij handopsteken). 

-         De nieuwe kascommissie bestaat uit Jean-Marie Starmans en Mariet vd Munckhof. 

-         Dan is nu de vraag: Wie kunnen we verwelkomen als nieuwe reservist?  
Het bestuur draagt als kandidaat voor: Geert Valkx bied zich aan. 

 

  



8. Huldiging jubilarissen   

Dit jaar worden er 6 jubilarissen ( 25 jaar) gehuldigd, te weten: 

Peelen-Barkhof, Gonny 
Janssen, Riny 
Schoeber-Geurts, An 
Buth-Ouwendijk, Rieta 
Rens, Willem-Jan van 
Beerens, Davy 

Vanaf deze plek feliciteren wij als bestuur van HTC deze leden met hun 25-jarig 
lidmaatschap. De hierbij behorende attenties zijn reeds aan de jubilarissen 
overhandigd. 

9. Attentieregeling   

We hebben 3 leden welke in aanmerking komen voor de attentieregeling: zij 
stoppen met hun werkzaamheden voor hun commissie. Dit zijn: Femke Keijsers, 
Ralf Truijen en Melanie Joosten. (Rene van de Geijn stopt ook in de commissie 
activiteiten, maar blijft nog actief en dus vrijwilliger in andere commissies van de 
club.) 

Vanaf deze plek bedanken wij als bestuur van HTC deze leden voor hun 
werkzaamheden als vrijwilliger die zij de afgelopen jaren hebben verricht voor 
HTC. 

10. Bestuursverkiezing   

Het bestuur bestaat momenteel uit: 

–  (voorzitter vacant) 
– Petra Keijsers (penningmeester) 
– Vacant (secretaris) 
– Jan Tax (wedstrijdzaken en tevens vice-voorzitter) 
– Loek Haegens (activiteiten) 
– Willem Eickmans (PR/Sponsor-zaken) 
– Frank van der Sterren (jeugdzaken) 

 

Rooster van aftreden: 

Conform het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden is Loek aftredend: hij stelt zich niet 
herkiesbaar.  

Martijn Geurts heeft aangegeven Loek op te willen volgen binnen het bestuur. 
Ik vraag de vergadering hiermee akkoord te gaan (stemming bij handopsteken). 



Vanaf deze plek bedank ik Loek namens het bestuur voor zijn positieve inbreng alsmede de fijne en 
prettige samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Wij zijn als bestuur ook blij dat Loek heeft 
aangegeven om beschikbaar te blijven als adviseur en vraagbaak voor alle bouwtechnische zaken 
betreffende onze accommodatie. Loek, nogmaals bedankt. 

Nieuwe bestuur bestaat vanaf nu dan uit: 

–  (voorzitter vacant) 
– Petra Keijsers (penningmeester) 
–  (secretaris vacant) 
– Jan Tax (kantine tevens vice voorzitter) 
– Martijn Geurts (wedstrijd/activiteiten commissie) 
– Willem Eickmans  (PR/Sponsorzaken) 
– Frank van der Sterren (jeugdzaken) 

Oproep aan iedereen om mee te denken of kandidaten aan te dragen voor het vervullen van de 
bestuursfuncties. We hebben hier vóór de corona een werkgroep voor samengesteld, echter ligt 
deze momenteel stil. Zo gauw er weer meer mogelijk is, willen we deze werkgroep nieuw leven 
inblazen. 

 

11. Toelichting einde afslag 10 (Loek)  

In september van het afgelopen jaar heeft u via diverse media kunnen lezen dat het 
Stichtingsbestuur in overleg met de Stuurgroep besloten heeft om de stekker uit de 
gebiedsontwikkeling Afslag 10 te trekken. Helaas heeft Afslag 10 de eindstreep niet gehaald. Ik wil 
niet tot in detail ingaan op de redenen en oorzaken, maar wel dat de coronatijd hierin een rol heeft 
gespeeld. Zowel in de beperking in fysieke contactmomenten maar ook de onzekere financiële 
gevolgen voor de gemeente betreffende Corona. Ook de wisseling van de portefeuillehouder Afslag 
10 vanuit de gemeente heeft niet gebracht waar we op gehoopt hadden. Is Afslag 10 dan voor niets 
geweest? Het antwoord hierop is nee. 

Er zijn in de afgelopen jaren diverse concrete stappen gezet, oa: 

● Aanleg en ingebruikname beweegroute Kasteelse Bossen; 

● Opwaarderen van het gebied rondom de Molenbeek; 

● Intensieve contacten tussen HCH, HOVOC, HZPC, Wittenhorst en HTC op diverse vlakken, 
waaronder het frequente contact tussen de penningmeesters van genoemde verenigingen; 

● Het verfraaien van het fietstunneltje waar men vorige week mee gestart is. 

Dus Afslag10 heeft voor onze vereniging zeker nut gehad, de leden van de voormalige stuurgroep 
hebben nog steeds frequent contact en weten elkaar te vinden als dat nodig mocht zijn. 

  

 



12. Accommodatie en samenwerking Wittenhorst (Loek) 

Vanuit de Afslag 10 gedachte gaan wij als tennisvereniging door met de ingeslagen weg om verder 
te kijken naar de samenwerking met de andere verenigingen, in het bijzonder met onze buren 
Wittenhorst. Deze samenwerking richt zich op twee delen, te weten: 

12.1: Wij vervolgen het ingeslagen proces met als doel om te kijken of we naar een gezamenlijke 
accommodatie kunnen komen. Wij hebben, net als Wittenhorst, een rapport ontvangen van de 
schouw die de gemeente eind vorig jaar heeft verricht. De resultaten hiervan hebben momenteel 
onze aandacht en wij zullen hierin samen optrekken met Wittenhorst richting de gemeente. 

Tot op heden werd dit vanuit ons gedaan door Loek als bestuurslid accommodatie. Aangezien Loek 
stopt met zijn bestuursfunctie zullen de contacten over de  accommodatie vanuit HTC richting de 
gemeente vanaf heden namens het bestuur worden gedaan door René van de Geijn. Daar waar 
nodig zal Loek René assisteren bij bouwkundige aangelegenheden. 

12.2: Hiermee willen wij ons richten op de persoonlijke samenwerking tussen beide verenigingen. 

Te denken valt hierbij aan:  

● Samenwerking met vrijwilligers van beide verenigingen; 

● Gezamenlijke inkoop ofwel kunnen we de kosten drukken door samen te werken; 

● Samen optrekken op het gebied van financiën en wet- en regelgeving; 

● Organiseren van jeugd/senior activiteiten bv gezamenlijke sportdag tennis/voetbal; 

Wij zijn overtuigd dat als we deze kleine concrete stappen kunnen zetten dit ook bij gaat dragen aan 
het zojuist genoemde punt 1. 

Om dit proces efficiënt te doorlopen is een werkgroep opgericht met daarin Petra en Jan vanuit het 
bestuur aangevuld met Loek Haegens en René van de Geijn. Wittenhorst en Bureau Negen lees 
gemeente.  

We hebben inmiddels 2 x overleg gehad, via Teams en de 3 volgende overleggen staan gepland. 

Doel van deze overleggen is oa: 

● Kijken hoe de beider verenigingsculturen zijn en hoe en op welke wijze de samenwerking 
concreet kan worden met behoud van de eigen identiteit; 

● Gezamenlijke sportactiviteiten; 

● Complexiteit ivm wet- en regelgeving; 

● Opstellen van het stappenplan en plan van aanpak vwb de uitvoering. 



Doelstelling is dat we rond de zomer dit plan van aanpak gereed hebben en dat dan met u als lid 
kunnen presenteren. Voor de uitvoering van de actiepunten zullen we tzt onze leden/vrijwilligers 
vragen voor hun medewerking om dit te realiseren. 

Loek bedankt voor de heldere uiteenzetting. 

Vraag Petri wat gebeurd er met terugwerkende kracht met geinvesteerd geld in Afslag 10? 
Jaarlijks bedrag Afslag 10 komt via andere wegen terug in de vereniging. (Rene) 

13. Begroting 2021 

De begroting voor 2021. 

Dit jaar 2021 hebben we helaas nog steeds te maken met Covid 19 wat de nodige onzekerheid met 
zich meebrengt voor diverse activiteiten maar ook voor wat betreft het opstellen van een goede 
begroting. Want het is moeilijk te bepalen op dit moment hoe lang de kantine nog dicht blijft 
bijvoorbeeld en of de competities zullen doorgaan en het HTC Open. We zullen dus wat aannames 
meoten doen en we zullen aan het einde van het jaar zien hoe eea uiteindelijk is uitgepakt. 

Jullie zien hier de begroting voor 2021 in vergelijk met de resultaten van 2020 en jullie zien dat die 
op een nul resultaat uit komt. Wat zijn daarbij de aannames geweest. Ten eerste de inkomstenkant 
is wat betreft de kantine uitgegaan van een zelfde resultaat als in 2020; maw dat we ook ongeveer 
een half jaar de kantine dicht zullen hebben. Of dat ook zo gaat zijn gaan we zien, er zijn inmiddels 
al 3 maanden voorbij, maar dat zijn voor de kantine-omzet niet de belangrijkste maanden.  Het 
kantineresultaat zal ook worden beïnvloed door het feit dat wij hopelijk vanaf april een gunstiger 
contract met onze leverancier van de drank kunnen afsluiten. We zijn samen met RKSV Wittenhorst 
in gesprek met onze leverancier voor een nieuw contract en daar zullen we , omdat we samen 
optrekken, kunnen profiteren van betere inkoopprijzen, en dus op een betere marge op de 
kantineomzet. 

We hebben wel ingezet op een , weliswaar klein, resultaat op het HTC Open, met de idee dat deze 
ofwel doorgaat , al dan niet in afgeslankte vorm, ofwel er een vervangende activiteit komt , op basis 
van ideeën die er zijn geopperd op dit punt. Maar ook hier geldt we gaan het straks zien.   

Verder is als inkomstenbron rekening gehouden met wederom een te ontvangen vergoeding van de 
overheid o.b.v. de TASO (tegemoetkoming amateur sport organisaties) waarvoor we conform de 
laatste informatie nu wel een vergoeding kunnen aanvragen. Op grond hiervan, en omdat er toch 
behoefte bestond om de leden op een of andere manier iets te compenseren voor de corona -
perikelen , is in deze begroting geen contributieverhoging meegenomen maar is deze gehouden op 
de bedragen voor 2020. Wij realiseren ons dat dit in gaat tegen het zojuist besproken uitgangspunt 
dat we in principe de contributie elk jaar verhogen, maar we zien dit als een uitzondering op de 
regel; nogmaals met name om de leden toch op een of andere manier tegemoet te komen. 

Qua uitgaven verwachten we voor 2021 weinig afwijking met die van 2020, met dien verstande dat 
we voor de huur van de banen gewoon weer voor alle maanden zullen moeten betalen en we 
hebben ook meegenomen dat we einde jaar weer een activiteit voor de vrijwilligers zullen kunnen 
organiseren.  

  



Op basis van deze aannames komen we dus dan uit op een begroting die in evenwicht is, met een 
resultaat van nul. Omdat we afhankelijk zijn van een aantal ontwikkelingen waar we maar beperkt 
iets aan kunnen doen en de onzekerheden die daarbij horen, vinden we het op dit moment 
acceptabel om dit zo in te steken. Maar we zullen uiteraard de ontwikkelingen goed volgen en waar 
nodig en mogelijk, met de aanbeveling van de kascie ook in gedachte, inzetten op een beter 
resultaat. 

14. Vaststelling investeringsbedrag 2020 
 
Het bestuur stelt voor haar een investeringsruimte te geven van € 20.000,00 om te voorkomen dat 
voor iedere (grotere) uitgave die nodig danwel gewenst is en die niet in de begroting is opgenomen 
een extra ledenvergadering moet worden gehouden.  (stemming bij handopsteken) 
 
15. Rondvraag  
 
Geen vragen 

16. Verloting en sluiting 

 
Dit jaar wordt er een nieuw club shirt verloot. Winnaar vanuit presentie lijst is -> Ger  

 
De dagvoorzitter sluit de vergadering met dank aan alle aanwezigen. Hopelijk is het houden van een 
digitale ALV eenmalig geweest. Let goed op elkaar en tot op de baan. 

 


