
ALGEMENE LEDENVERGADERING: 9 maart 2022 
  
1: Opening (Jan) 
  
1.  Graag heet ik namens het bestuur alle aanwezigen 
 van harte welkom op deze jaarlijkse Algemene    
 Ledenvergadering (ALV) van HTC. Dit jaar zijn wij gelukkig 
weer in de gelegenheid om de ALV fysiek te houden. 
Er zijn 43 aanwezige leden. Een speciaal woord van welkom is 
voor ons erelid Jan Rambags. 
 
 
2.  Dan wil ik graag de agenda van vanavond even met u     
 doornemen en vervolgen met punt 2 van de  vergadering. 
  
2: Korte terugblik en ingekomen stukken (Jan) 
 
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 
en ook voor jullie als leden veel impact gehad. Ik wil ook 
iedereen bedanken voor het meedenken en het opvolgen van 
de regels. Dit was niet altijd gemakkelijk, gezien de richtlijnen 
van de KNLTB en de aparte richtlijnen van de veiligheidsregio.  
Het afgelopen jaar hebben wij regelmatig onze 
tennisactiviteiten moeten aanpassen i.v.m. de aangescherpte 
regels. Ons eigen Park Hotel open en de voorjaarscompetitie 
hebben niet plaats kunnen vinden. In diverse periodes hebben 
wij de openingstijden van de kantine aan moeten passen omdat  
alleen tennissen mogelijk was. Wij hebben de saamhorigheid 
alsmede de sociale contacten na het potje tennis moeten 
missen. Nu de maatregelen nagenoeg in zijn geheel verdwenen 
kunnen wij onze activiteiten (HTC-open, voor- en 
najaarscompetitie alsmede enkele gezelligheidstoernooien 
weer oppakken en organiseren.  
Wij hebben als bestuur afgelopen jaar niet stilgezeten en zijn 
onder andere bezig geweest met de plannen voor het 
renoveren van de douchegelegenheden, de samenwerking met 



Wittenhorst alsmede het opstellen van een beleidsplan voor de 
jeugd. Op al deze punten komen wij gedurende de vergadering 
terug. Helaas heeft Martijn als bestuurslid i.v.m. privé-
omstandigheden af moeten haken. Wij zijn blij dat een lid zich 
heeft aangemeld  voor de functie van voorzitter. Hierop komen 
wij terug bij de bestuursverkiezingen. 
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 bewogen jaar. 

 
1. In Memoriam (Jan) 
Leden welke van ons zijn ontvallen waarvan we op de hoogte 
zijn gebracht:  
Dit zijn: 

● Berry Schipper 
● Melanie Joosten 
● Mart van Rens 

Graag moment van stilte  
 

>>> INGEKOMEN STUKKEN <<< 
(Jan) 
2.  Er zijn (vooralsnog) @@ ingekomen stukken 
  
3. Vaststelling notulen ALV HTC d.d. 31 maart 2021 (Jan) 
  
1. Notulen ALV 2021 
Opmerkingen zowel inhoudelijk als tekstueel kunt u per pagina 
aangeven: pagina, 1,2,3,4. (t/m 10) 
Daarmee worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld onder 
dankzegging aan de samensteller Willem Eickmans  
 
2. Openstaande zaken uit de rondvraag 2021 
geen openstaande vragen. 

4. Ontwikkeling ledenbestand 

 
Stand per: 01-01-2022 
 



Aantal leden: 441 
 
Aanmeldingen: 
• junioren: 17 
• senioren: 40 
• zomer: 28 
Afmeldingen: 
• 85 
 
Het zomerlidmaatschap was wederom een succes en 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. Korte terugblik op 2021 en vooruitkijken op 2022: 
 
1. Jeugd (Frank)  
Terugblik 
Ook voor de jeugd was 2021 een ander jaar: een voordeel was 
dat er ook dit kalenderjaar 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. De Tennisweek heeft 
alleen met eigen leden plaatsgevonden: er waren maar liefst 34 
deelnemers. De clubkampioenschappen hebben we op zondag 
5 september kunnen organiseren als eendagstoernooi. De 
competitie in het voorjaar werd verkort, in het najaar is deze 
doorgegaan. T.a.v. de speerpunten van 2021 kunnen we het 
volgende concluderen:  

- We zijn blij dat enkele activiteiten door hebben kunnen 
gaan, waaronder de Tennisweek. Dit is en blijft een 
belangrijke week voor ons, omdat gedurende deze week 
veel aan clubbinding gedaan wordt.  

- Er vindt een verschuiving plaats in de jeugdcommissie: 
Timo Tax en Iris Swinkels hebben per najaar 2021 het 
voorzitterschap van Frank overgenomen.  



- Grand Slam for Kids heeft niet plaatsgevonden helaas. 
Voor 2022 wordt een nieuwe datum geprikt. 

- De eerste bestelling hoodies heeft plaatsgevonden en ook 
clubshirts zijn door het jaar heen geregeld afgenomen. We 
willen dit in 2022 uitbouwen om zo de herkenbaarheid nog 
meer te vergroten.  

- Het meerjarenbeleidsplan voor de jeugd is klaar. Deze is 
ter inzage meegestuurd met de agenda van deze ALV. Als 
hier vragen of opmerkingen over zijn, horen we dit graag. 
Na de ALV maken we deze (na verwerken van eventuele 
opmerkingen) openbaar toegankelijk op onze website. 

 
Speerpunten 2022 

- Ook voor 2022 geldt: investeren in eigen jeugdleden is 
belangrijk, zodat ze behouden blijven (herkenbaarheid 
vergroten blijft een doel). We willen onderzoeken of dit 
kalenderjaar weer activiteiten op gebied van ledenwerving 
beter mogelijk zijn.  

- Communicatie: we houden dit jaar weer een info-uurtje 
voor de jeugd, om zo het nieuwe tennisseizoen in te 
luiden. De afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe 
jeugdleden op de club gekomen waarbij we nauwelijks de 
mogelijkheid hebben gehad om kennis te maken met 
elkaar, ook niet met ouders.  

- Werven vrijwilligers jeugdcommissie.  
- Vergroten ouderbetrokkenheid.  

 
2. Wedstrijdcommissie (Jan)  
 
Vanuit de wedstrijdcommissie kunnen we terugzien op een 
seizoen zonder hoogtepunten. Voorjaarscompetitie niet 
doorgegaan. Najaarscompetitie is wel doorgegaan. Geen HTC 
open. De voorjaarscompetitie zal begin april 2022 starten 
Door het vertrek van de commissieleden Ans en Ber van Issum 
zijn wij op zoek naar nieuwe mensen die ons als commissie 
willen helpen. 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.  
 
Speerpunten 2022 
 
Voor het komende jaar wordt vol ingezet op het Park Hotel open 
om hier een druk en gezellig toernooi van te maken aangezien 
dit de afgelopen 2 jaar niet is gelukt i.v.m. corona.  
 
We zijn al met een groepje van start gegaan voor een 
brainstorm sessie. We hebben daarnaast ook al een beroep 
gedaan op enkele leden om aan te sluiten.  
 
Van groot belang is dat zich dit jaar veel deelnemers opgeven! 
Voor ieder hier: zet de datum alvast in je agenda. (27 juni-3 juli) 
en geef het door aan je tennisvrienden.  
We zullen ook competitieteams vragen om flyers achter te laten 
op clubs en flink promoten op social media. Ook PT zal dit jaar 
support bieden waar mogelijk om leuk attractief tennis naar 
Horst te halen.  
Nogmaals, we gaan flink uitpakken met veel gezelligheid en 
mooie prijzen dus laat het iedereen weten!  
 
 
 
 
3. Activiteitencommissie (Jan) 

De activiteitencommissie heeft in het jaar 2021 alleen de Racket 
toss avonden georganiseerd aangezien er geen 
commissieleden meer zijn.  

 

4. Kantine/Accommodatie (Jan) 

Net zoals in 2022 en 2021 zijn er de afgelopen jaar wederom 
weinig activiteiten in en rondom de club geweest waarin we 



optimaal gebruik hebben kunnen maken van de kantine. Wel 
hebben wij als bestuur de beslissing genomen om de keuken 
van de kantine een kleine opknapbeurt te geven.  

Verder zijn wij in een vergevorderd stadium met de gemeente 
voor een complete renovatie van de kleedlokalen. Wij zijn  met 
een tweetal aannemers in overleg om de mogelijkheden te 
bespreken. Ook zijn we met de gemeente in overleg in verband 
met hun bijdrage aan deze renovatie (Kort aangeven wat de 
plannen zijn) Indien alles door kan gaan is het streven om te 
starten na het Park Hotel open. 

  



5. PR / Sponsoren(Willem)  
 
Korte terugblik op 2021 adhv onderstaande aandachtspunten:  

Minder frequente berichtgeving rondom Corona. Helaas nog 
wel te maken gehad met het openen en dichtgaan van de 
kantine. Wel of niet dubbelen….. het ging af en toe nog een 
beetje op en neer. We hebben zo goed mogelijk de richtlijnen 
van de KNLTB opgevolgd. Helaas kon hierdoor de 
vrijwilligersdag niet doorgaan zoals gepland.  

We zijn dit jaar ook niet heel pro-actief geweest in de zoektocht 
naar sponsoren. Er zijn natuurlijk ook bedrijven in de regio die 
het niet slecht hebben tijdens Corona. Echter is hier simpelweg 
ook geen ruimte voor geweest ivm de bezetting in de 
commissie.   

Op het gebied van PR hebben we nog steeds de vraag uitstaan 
voor nieuwe vrijwilligers. Dit heeft voor 2021 nog niet het 
gewenste resultaat behaald, maar ook niet gek ivm minimale 
beleving op de club.  
Verder zijn de nieuwe shirts geïntroduceerd, die we natuurlijk 
graag zoveel mogelijk willen zien. Zowel op de club als buiten 
de club. 

Afhangen via de KNLTB App opgestart.  
Het was natuurlijk even wennen, maar iedereen is er inmiddels 
wel aan gewend. Single als dubbel staat nu op 60 min. Mochten 
hier opmerkingen over zijn kun je natuurlijk altijd bij ons / mij 
terecht.  

 
 
 

 

Speerpunten 2022.  



HTC open, meer aandacht voor PR.  
Nieuw team dat hieraan gaat werken. (Bernie en Vera)  
De nieuwe poster met alle activiteiten komt deze week op de 
club. 
 
Commissies versterken door middel van nieuwe vrijwilligers.  
We gaan hier een leuk promo filmpje voor maken. We willen 
hiermee ook vooral de toon zetten en het visueel maken. 
Vrijwilligersbeleid is tevens ook een van de belangrijke doelen 
voor dit jaar.  

Mogelijkheden KNLTB App bekijken.  
Planning Tool barbezetting.  

Sponsoren, wie kent ze? Meld je!  
PT en Studio Smelt worden sponsor.  
PT zal ondersteunen bij HTC open dit jaar.  

 
 
6. Financieel verslag boekjaar 2021 (Petra) 
 De dagvoorzitter geeft Petra het woord. 
 
-         Toelichting en verantwoording door de penningmeester 
  
(Als Petra haar zegje heeft gedaan en alle vragen heeft 
beantwoord) 
  
Jan:   Dank je wel Petra voor deze heldere 
uiteenzetting! 
          
-         Rapportage kascontrolecommissie 
  
Jan: geef nu graag het woord aan kascommissielid Jean Marie / 
Mariet.  
“De kascontrolecommissie, in de personen Mariet v/d Munckhof 
en Jean Marie Starmans verklaren 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 
kascontrole-commissie om het bestuur decharge te verlenen 
(stemming bij handopsteken). 
 
  
7. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (Jan) 
  
-       Jean Marie Starmans wil ik graag bedanken voor de 2 jaar, 
dat hij zitting in de kascontrolecommissie heeft genomen. 
-         Als nieuw lid voor twee jaar wordt Mike van Hoenselaar 
voorgedragen. Ik vraag de vergadering hiermee akkoord te 
gaan (stemming bij handopsteken). 
-         De nieuwe kascommissie bestaat uit Mariet v/d Munckhof 
en Mike van Hoenselaar. 
 
 
8. Huldiging jubilarissen (Jan) 
  
Dit jaar worden er 3 jubilarissen (25 jaar) gehuldigd, te weten: 

● Ton Janssen  
● Mart Verheijen 
● André Manders 

Vanaf deze plek feliciteren wij als bestuur van HTC deze leden 
met hun 25 jarig lidmaatschap. 
 
 
 
 

9. Attentieregeling (Jan) 

 
We hebben 7 leden welke in aanmerking komen voor de 
attentieregeling  zij stoppen met hun commissie 
werkzaamheden.  



Dit zijn:  
● Jo Manders stopt na 25 jaar baan- en parkonderhoud 
● Ans en Ber van Issum (5 jr wedstrijdcommissie); 
● Jet Koster (8 jr jeugdcommissie) 
● Alex de Swart en Belinda van Doorn (8 jr 

kantinecommissie) 
● Martijn Geurts (1 jaar bestuur) 

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 (Jan) 
  
Het bestuur bestaat momenteel uit: 
– Vacant(voorzitter) 
– Petra Keijsers (penningmeester) 
– Vacant (secretaris) 
– Jan Tax (Kantine/accommodatie - vice voorzitter) 
– Vacant (activiteiten- en wedstrijdcommissie) 
– Willem Eickmans (PR/Sponsor - interim secretaris) 
– Frank van der Sterren (jeugdzaken) 
 
Rooster van aftreden: 
Conform het door het bestuur vastgestelde rooster van aftreden 
is Willem Eickmans aftredend en hij stelt zich herkiesbaar.  
Als kandidaat vanuit de jeugdcommissie voor de functie 
Bestuurslid Jeugdzaken heeft zich aangemeld Iris Swinkels in 
plaats van Frank. Frank gaat een vrije rol binnen het bestuur 
oppakken. 
Verder heeft zich als kandidaat gemeld voor de functie van 
voorzitter Marcel Wijsman. 
 
Voor deze verkiezing hebben wij een schriftelijke stemming. 
Aan de aanwezigen wordt een formulier verstrekt met de vraag 
op deze 3 kandidaten hun stem uit te brengen. De stemmen 
worden onder de pauze geteld en de uitslag wordt vervolgens 
bekend gemaakt. 



 
Jan: En dan is het nu 
 
PAUZE ? 
 
Uitslag bestuursverkiezing 
 
Nieuwe bestuur bestaat vanaf nu dan uit: 
– Marcel Wijsman (voorzitter) 
– Petra Keijsers (penningmeester) 
–  Vacant (secretaris vacant) 
– Jan Tax (Kantine/accommodatie - vice voorzitter) 
– Vacant (activiteiten- en wedstrijdcommissie) 
– Willem Eickmans (PR/Sponsor - interim secretaris) 
– Iris Swinkels (jeugdzaken) 
– Frank van der Sterren (bestuurslid) 
 
Marcel als nieuwe voorzitter krijgt het woord. 
 
 
Marcel: geeft Petra het woord 
 
11. Begroting 2022 (Petra) 
  
De dagvoorzitter geeft de penningmeester het woord. 
  Tekst wordt door Petra aangeleverd 
De penningmeester geeft tekst en uitleg over de begroting van 
het boekjaar 2021 
  
tekst Petra:  
  
Marcel: Dank je wel Petra Ik vraag de vergadering of ze 
akkoord gaat met de gepresenteerde begroting. 
 
Tevens vraag ik de vergadering of ze akkoord gaan met het feit 
dat de contributie dit jaar in verband met de indexering met 3 
euro zal worden verhoogd. (stemming bij handopsteken) 
 
12. Vaststelling investeringsbedrag 2022 (Marcel/Petra)? 



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)   
 
13. Accommodatie en samenwerking Wittenhorst (René)  
Toelichting op het feit wat onze opzet is voor het onderzoek 
inzake een nieuwe accommodatie (Kartrekkers René en Loek) 

Aanvullen met de plannen voor het gezamenlijk optrekken voor 
een nieuwe accommodatie voor HTC en Wittenhorst alsmede 
het onderzoek voor de mogelijkheden voor het renoveren van 
onze huidige accommodatie. 

 René bedankt voor de heldere uiteenzetting. 
 
14. Rondvraag(Marcel) 
  
15. Sluiting (Marcel) 
  
De dagvoorzitter sluit de vergadering met dank aan alle 
aanwezigen en wenst iedereen wel thuis. 
  
  

 
 


