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TV DE Eikenhof │ Korte Akkers 23 │  4576  BN Koewacht  │ + 31 (0) 114 362201 

   E: info@tveikenhof.nl │  W: www.tveikenhof.nl 

 

 

Verslag algemene ledenvergadering, d.d. 22 januari ’15 

 

Aanwezig: Sjef en Marlies Meuldijk, Arlette Matser, Hermiene Janssen, Catelijne Meeuwsen, 

Wim Jorissen, Rudi van Itegem, Arie Blaak, Egbert Martinet, Martin van Houcke,  

Erwin van Regenmortel, Wim Gorleer, Carlos Ysebaert, Rudi Martens, Paul Bohijn, namens 

het bestuur Ingeborg Willaert, Sandra Ysebaert, Bertram Kleppe en Machteld Kips. 

 

1. Opening 

Ingeborg opent de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Het is fijn een goede 

opkomst te hebben voorde algemene leden vergadering. 

 

2. Jaarverslag evenementen en verslag toernooicommissie: 

 

Evenementen 

In 2014 hebben we de volgende evenementen gehouden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag toernooicommissie 

 

Een nadeel van de poule wedstrijden was dat er geen finaledag was. Het meeste was gespeeld 

en er werd afgemeld op de finale dag. De finaledag kwam niet goed tot z’n recht. De 

toernooicommissie gaat kijken hoe hier in 2015 op een andere wijze invulling aan te geven. 

 

Een vraag aan de leden was of men de voorkeur er aan geeft om de prijzen mee te geven na de 

laatst gespeelde partij of dat men liever een prijsuitreiking heeft. De meerderheid gaf aan de 

voorkeur te geven aan een prijsuitreiking, dit is ook beter voor de baromzet. 

 

 

 

 

 

 

Maand Evenement 

Mei Roland Garros 

Juni Vlastoernooi 

Juni Ladies day 

Juni Nieuwe leden toernooi 

Juni Wimbledon 

Augustus US open 

September Clubkampioenschappen 

September Heren dubbel 
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3. Verslag van de competitie leider 

Er waren dit jaar 5 competitieteams 

Heren 1 team 

Heren 2 team 

Heren 35+ kampioenschap 

Dames team  

Mix team. 

 

Er was veel gezelligheid tijdens de competitie, goed gespeeld en het 35 + heren team is 

kampioen geworden. Namens de leden van harte gefeliciteerd! 

 

4. Verslag van de jeugdcommissie 

Er zijn ± 20 jeugdleden. Zij hebben meegedaan aan de bal- en slagvaardigheid op 

zondagochtend. Dit was in het begin druk bezocht en dat zwakt na een paar keer af. 

Op de scholen van Koewacht zijn affiches rondgedeeld. 

Een voorstel is om de samenwerking aan te gaan met andere verenigingen. Zo kun je kinderen 

van gelijke sterkten met elkaar laten tennissen. 

Er wordt dit jaar gekozen voor een beperkt aantal zondagochtenden waarop de bal- en 

slagvaardigheid gegeven wordt. Dit in tegenstelling tot een paar jaar geleden, er werd toen 

wekelijks een bal- en slagvaardigheid gegeven. Dit is nu niet meer haal baar. 

Het voorstel is om kinderen op zondagochtend gratis mee te laten doen en daarna te besluiten 

of ze lid willen worden. 

Opties om jeugdtennis levend te houden: 

 Op meerdere vlakken met andere verenigingen samenwerken in jeugdtennis 

 Meer mogelijkheden om wedstrijden te kunnen spelen, al is hier soms weinig 

animo voor. 

 Acties voor jeugdleden aan de jeugdleden communiceren. 

 

5. Verslag van de sponsorcommissie 

In 2014, waren er 19 sponsoren. Voor 2015 zijn er 4 afmeldingen. 1 afmelding om een 

persoonlijke reden, 3 afmeldingen vanwege financiële redenen. 

Er is voor 2015 1 aanmelding. 

 

Werking voor het behoud van sponsoren: 

 

 Er wordt voor 3 jaar een contract afgesproken 

 Van belang is het om sponsoren te binden, er wordt betaald , maar men krijgt er 

weinig voor terug. Dit is een aandachtspunt voor de vereniging. De trend is dat een 

vereniging toch iets meer voor  de sponsoren doet. 

 Een mogelijkheid is om een pakket aan te bieden aan sponsoren met meerder 

mogelijkheden. Dit om mensen net over de streep te trekken. Hier wordt in het bestuur 

nog over nagedacht. 

 Sommigen doen dit met een bord, anderen in natura door bijv.werkzaamheden aan te 

bieden of de eerste keuze voor een offerte krijgen. 

 Ook wordt overwogen om sponsoren uit te nodigen voor finale dag van Vlastoernooi 

 We zouden banen voor de sponsor beschikbaar kunnen stellen voor een personeelsuitje 

 

Een van de leden attendeert het bestuur om alert te zijn op de grote clubactie via de Rabobank 

of Delta. 

 



 3 

6. Verslag kas commissie 

De leden van de kascommissie zijn vol lof over de kascontrole. Een compliment aan de 

penningmeester die dit uitmuntend heeft gedaan! 

Voor volgend jaar stellen zich beschikbaar: Wim Gorleer en Martin van Houcke. 

 

7. Financieel verslag: 

Het resultaat in 2014 bedroeg € 5.087,84. Ruim boven de begroting van € 3.514,00 en 

eveneens ruim boven 2013. Het resultaat is als volgt tot stand gekomen: 

 

Ontvangsten (+ € 665) 

 Contributie (- € 854): Het aantal leden bedroeg eind 2013 112.  Eind 2013 waren dit er 

119. Een verschil van zeven leden. Daarnaast heeft de aanwas van nieuwe leden relatief 

meer jeugdleden opgeleverd met een lagere contributie 

 Sponsoring (+ € 140): Het aantal sponsoren is met twee toegenomen door acquisitie. Voor 

2015 hebben 4 sponsors opgezegd en 1 heeft laten weten een jaartje te willen overslaan.  

 Kantine omzet (+ € 1.587): De kantine omzet is ver boven de begroting uitgekomen. De 

belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het WK-voetbal, in april werd er volop gespeeld 

terwijl er in 2013 nog sneeuw lag, er zijn drie evenementen meer gehouden en deze waren 

nog beter bezet dan 2013. Daarnaast is de bezetting van de bardienst beduidend beter 

geregeld, ook op zondag. 

 Overig: De lagere contributie is ruimschoots opgevangen door de kantine opbrengsten.  

Doordat de competitieteams zelf  ballen hebben aangeschaft is de opbrengst hier nul en de 

kerstmarkt valt ook wat tegen.  

 

Uitgaven (- € 909) 

 Bondscontributies (- € 187): Het aantal leden is met zeven afgenomen waardoor deze 

bijdrage lager uit komt. Daarnaast heeft de aanwas van nieuwe leden relatief meer 

jeugdleden opgeleverd wat een positieve invloed heeft op de KNLTB bijdrage. 

 G/W/E (- € 317): Met name de elektriciteitsrekening lag veel lager dan 2013. De periode 

waarop de afrekening en nieuwe maandtermijn betrekking hadden is maart 2013 t/m 

februari 2014. Door de sneeuw is er in de energie slurpende maand april niet gespeeld. 

 Schoonmaak en baanonderhoud ( -€ 904):  Door anders om te gaan met het onderhoud van 

de banen heeft hier een besparing plaats gevonden. Het betaalde werk is overgenomen 

door vrijwilligers. Inmiddels is een trekker aangeschaft waardoor het rollen minder zwaar 

is. 

 Inkoop kantine ( + € 1.380): Veruit het grootste gedeelte van deze kostenoverschrijding is 

toe te schrijven aan de extra omzet die gemaakt  is. Het inkooppercentage is in 2014 

gestegen naar 54% (was in 2013 49%). Belangrijkste reden hiervan zijn prijsstijgingen en 

meer evenementen. 

 Overig: De totale kosten blijven bijna € 1.000 onder de begroting ondanks de ruim hogere 

kantine omzet. T.o.v. 2013 zijn de kosten met ruim € 2.000 (10%) afgenomen. Vele 

kostenposten zoals aankoop materiaal en onkosten clubgebouw vielen mee dit jaar. 
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8. Begroting 2015 

Het resultaat dat begroot is ligt op € 1.980,00 ofwel € 3.107 lager dan 2014. Wel moet in acht 

worden genomen dat er sprake is vaan een voorzichtige, conservatieve begroting. Het 

resultaat is als volgt tot stand gekomen: 

 

Ontvangsten (- € 2.335) 

Belangrijkste reden is een lagere kantine omzet door het ontbreken van het WK. De kantine 

omzet is bijna € 1.600 lager begroot dan 2014. Daarnaast nemen de sponsorinkomsten af met 

€ 400,00. 

 

Uitgaven (+ € 773) 

Bij vrijwel alle uitgaven is er een (kleine) toename voorzien. Uitzondering hierop is de 

kantine inkoop die evenredig afneemt met de lagere begrote kantine omzet. 

 

Toekomstvisie van het bestuur i.o.m. de leden; hiervoor wordt in februari een enquête 

uitgezet. 

 De boiler is kapot, er zal een nieuwe aangeschaft moeten worden. 

 Er wordt een gesprek gevoerd met de gemeente over all wheater banen , dit wordt 

goed uitgezocht. Een keuze bij all wheather banen is hoeveel banen je vernieuwd.  

Alle drie de banen of 2 banen. Er mag tegenwoordig competitie op beide banen 

gespeeld worden. 

 Een opknapbeurt voor de kantine, waarbij gekeken wordt naar een afdak met het 

verzetten van de deur van de kantine. Eventueel met terrasverwarming waardoor de 

warmte onder het afdak blijft hangen en men langer kan buiten zitten. 

 Nakijken van de meterkast. Deze is onveilig volgens Ton Helvoirt. Hiervoor is een 

technisch oordeel aanwezig. Op 1 baan brandt 1 lamp soms niet. 

 Nieuwe kastjes kosten 1100 euro per verlichtingsmast. 

Voor alle opties kunnen offertes opgevraagd worden en er zijn opties om mogelijkheden te 

combineren, zoals bijvoorbeeld de meterkast aanpassen als de kantine opgeknapt wordt. 

 

9. Herbenoeming bestuurders 

Catelijne Meeuwsen stelt zich beschikbaar als lid van het bestuur en wordt door de leden 

gekozen.  

 

10. Rondvraag 

Stijgen de kantineprijzen? 

Dat is niet het voornemen, de meeste leden verzorgen zelf de inkomsten en dat de reden dat 

prijzen niet verhogen, leden moeten dit dan zelf ophoesten. 

Een mogelijkheid is om te kiezen voor speciale toernooiprijzen.(verhoging drankprijs tijdens 

Vlastoernooi) 

De vereniging is financieel gezond, wat ervoor zorgt dat het niet nodig om prijzen te 

verhogen. 

 Hoe zit het met de verlichting van de paden? Deze zijn niet te vinden en als het donker is 

zijn de paden erg donker. Een idee is om dit met een bewegingssensor te regelen. Dit wordt 

bekeken. 

Is de brandverzekering in orde? Deze is in orde en de brandblusser wordt jaarlijks 

gecontroleerd. 

Kan de verlichting in het prachtig opgeknapte opslaghok vervangen worden. Hier is een te 

zware verlichting. 
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 Wat zijn opties om lage opkomst bij bijv. clubkampioenschappen te voorkomen? Een 

mogelijkheid is om een samenwerking met naburige verenigingen op te starten. 

 

 

Tenslotte worden een aantal vrijwilligers speciaal in het zonnetje gezet, met een flesje wijn en 

een doosje lekkere chocolaatjes: 

 Rudi van Itegem 

 Arie Blaak 

 Monique Rikkers 

 Carlos Ysebaert 

 Paul Bohijn 

 Rudi Martens 

 Wim Jorissen, vrijwilliger van het jaar, heeft de banen heel veel gerold in het voorjaar 

 

11. Sluiting 

Ingeborg sluit de vergadering en dankt de leden nogmaals voor de goede opkomst. We toasten 

tijdens de Nieuwjaars borrel op een succesvol en sportief 2015 en kijken terug op een 

geslaagd 2014! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


