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22 november 2018 

 

 
1. Opening en tekenen van de presentielijst 

Marjan opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Er zijn 8 afmeldingen voor de 
vergadering. De presentielijst gaat rond. Deze telt 11 aanwezigen ( inclusief bestuursleden). 

  
2. Vaststelling van de definitieve  agenda 

Er zijn geen nieuwe onderwerpen vanuit de leden binnengekomen. De agenda wordt 
vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 

* Geen 
 

4. Verslag van de algemene ledenvergadering van 23 november 2017 
Er zijn vanuit de vergadering geen op en of aanmerkingen. 

Het verslag wordt vastgesteld. 
 

5. Inhoudelijk verslag van het bestuur over 2018 
 
*Werkgroep faciliteiten 

 
Afdeling Groen.  
Voor het open toernooi is aan de leden gevraagd voor hulp op een zaterdag ochtend om onkruid te 
verwijderen, terras te vegen, schoffelen etc. Hierop hebben 2 mensen gereageerd en meegeholpen, 
waarvoor dank. Dit was niet voldoende en daarop hebben 2 bestuursleden dit in de week voor het 
toernooi afgewerkt. 
Verder heeft Ton van de Corput  aangeboden voor ons het schoffelwerk en de tuinwerkzaamheden 
bij te houden rondom het paviljoen. Het bestuur heeft dit aanbod aangenomen en  geantwoord dat 
hij dit op zich mag nemen als hij dat wil. 
Mede naar aanleiding van het niet meer bijhouden van de groenwerkzaamheden door een vaste 

ploeg is het voorstel om geen groenploeg meer aan te houden.  

De leden zullen, als de situatie zich voordoet, benaderd worden  voor eventuele hand- en 

spandiensten.  

De hagen zijn dit jaar niet geknipt, mede ook omdat we vinden dat dit niet nodig is en ook om ze 

hoger te laten groeien. De bomen bij de verlichting zijn onlangs gesnoeid, zodat we weer overal een 

goed zicht op de banen hebben en men op een verantwoorde manier in de masten kan klimmen. 

Ook de struiken bij de tennismuur zijn gesnoeid.  

Gezien de langzaam toenemende veroudering en het animo bij de leden, heeft het bestuur dit jaar 

besloten om de bladeren door de BBT groep van de ORO te laten opruimen en te laten afvoeren. Dit 

kost €  100,00 per dag en hiervoor hebben we 4 mensen met 1 begeleider ter beschikking. 

Klussen/bouw 

Afgelopen jaar hebben Jan Aldenzee, Gerard Maessen, Toon Janssen en Frank Bouwmans bij elkaar 

gezeten met betrekking tot het bekijken van de kosten voor het vervangen van de golfplaten voor 

het dak van het paviljoen. Hier is een kostenbegroting van ca. €   12.000,00 uitgekomen. 



Dit is met het bestuur besproken. We hebben dit in de wacht gezet , omdat we nog tijd hebben tot 

2024. Mogelijk vangen we hiermee komend jaar aan.  

Ook is er gekeken om evt. zonnepanelen op het plat dak te plaatsen, dit zou voor de tennisclub een 

investering zijn van ca. €   6.000,00 wat in zou houden dat we in het 8e jaar na plaatsing hierop geld 

gaan terugverdienen. Mede gezien de terugloop van de leden als ook de lange termijn  dat we hierop 

iets gaan terugverdienen hebben we besloten om dit niet te doen.  

Het voorstel is om geen bouwploeg meer aan te houden en als de situatie zich voordoet de leden te 

benaderen voor eventuele hand- en spandiensten.  

 

Banen 

Hiervoor zijn de leden benaderd door het bestuur om zitting te nemen in een banencommissie om 

mee te denken aan evt. nieuwe banen. Hierop hebben 3 mensen positief gereageerd, nl.: Toon 

Janssen, Pascal Rinket en Tiny Verberne.  

We hebben als bestuur hier daarna nog overleg over gehad en besloten om voorlopig niets te doen, 

dit mede n.a.v. de terugloop van de leden als ook dat de banen nog in 2016 goedgekeurd zijn door de 

KNLTB tot 2021 voor toernooien en competitie. We hebben de leden bedankt die hierin zitting wilde 

nemen en gevraagd als het moment daar is om weer een beroep op hun te kunnen doen. 

Verder heeft het groot baanonderhoud plaatsgevonden en is door de degene die het onderhoud 

heeft gepleegd aangegeven dat de banen nog wel de komende 5 jaar geschikt zijn. Toon geeft aan 

dat er een verandering is gekomen in het onderhoud van de banen. In plaats van zout wordt de baan 

nu behandeld met enzymen. Omdat er inmiddels zout was besteld hebben we nu zakken zout te 

koop . Via mail zullen  leden hierover worden geïnformeerd. 

Het bestuur vindt een extra bedankje voor  Toon Janssen op zijn plaats. Hij zet zich wekelijks voor de 

banen in  en daarnaast lost hij hier en daar nog klusjes op (vb.: put bij de voetbalclub, lekkende 

kraan, elektriciteitskast).  

* Communicatie 

Dit jaar is de AVG wet van kracht gegaan.  Wij proberen als vereniging ook te voldoen aan deze 

wetgeving. We hebben jullie via een link bij de gestuurde uitnodiging  op de hoogte gesteld hoe wij 

met  persoonsgegevens omgaan. In het paviljoen hangt een lijst met namen en telefoonnummers.  

Mochten er genoemde leden zijn die hier bezwaar tegen hebben, kunnen zij zich melden bij het 

bestuur. Op de website hebben we het smoelenboek verwijderd, maar we willen nog wel foto’s van 

activiteiten plaatsen. Als leden dit niet willen kunnen ze dit ook weer kenbaar maken bij het bestuur. 

We hebben als vereniging een webcam. Op deze beelden zijn geen gezichten herkenbaar. Om echter 

geen problemen te krijgen zal er een sticker geplaatst worden. 

Theo heeft de privacy verklaring ook op de website gezet.  

De communicatie naar de leden gebeurt via mails van uit de KNLTB club. Communicatie naar buiten 

is natuurlijk de website en  het trommeltje. 

* Activiteiten 2018  
Het is voor de activiteitencommissie  moeilijk om iets te organiseren. De Davis Cup van vorig jaar is 
niet doorgegaan , maar er is wel getennist  op geplande avonden. We willen in de komende 
wintermaanden nog een paar gezellige tennisavonden plannen. 
We beginnen om 19.30 uur met een welkomstdrankje. 
Daarna spelen we 2 of 3 rondes van een  uur. Iedereen kan meedoen!!!  Dus geef je allemaal op. 



 
We gaan spelen op de volgende vrijdagavonden: 7 december, 1 februari, 22 februari. 
Verder  willen we in het voorjaar een familiedag gaan organiseren waar het hele gezin aan mee kan 
doen. We gaan dan tennissen en er zullen ook wat andere activiteiten rondom de tennisbaan 
plaatsvinden. We laten jullie tegen die tijd nog meer weten maar houd in ieder geval                               
zondagmiddag 17 maart    vast vrij in je agenda! 
 

* Competitie/open toernooi 
Aan de voorjaarscompetitie hebben dit jaar 4 teams meegedaan. Op donderdagavond speelde het 
gemengd team in de 1e klasse. Ze zijn 6e geworden in de competitie.  
Er waren 2 dames teams op vrijdag. Het eerste team kwam uit in de 3e klasse en ze zijn  
laatste geworden. Het 2e team kwam uit in de 4e klasse en ze zijn 6e geworden. 
Naast de 2 dames teams speelde ook het gemengd dubbel team weer op vrijdagavond.  
Dit team kwam uit in de 3e klasse en is 3e geworden. 
Aan de najaarscompetitie doen 2 teams mee. Het gemengd dubbel team van de vrijdagavond kwam 
uit in de 2e klasse en is kampioen geworden! Het dames team komt uit in de 3e klasse en zijn tweede  
geworden.  
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie is in de eerste 2 weken van januari.  
Teams kunnen zich  inschrijven bij Inge. De inschrijving moet voor 2 januari binnen zijn. 
                                  Speeldata  : 6 april t/m 6 juni 2019. 
 
Dit jaar werd het open toernooi gehouden van 9 juni tot en met 17 juni. Er waren 15 onderdelen met 

totaal 57 koppels. Totaal deden er 101 spelers mee. Ook dit jaar is het toernooi goed verlopen. Er zijn 

geen problemen geweest en het weer heeft ons ook goed mee geholpen.  

Er waren ook weer kampioenen vanuit onze vereniging.  

      GD 6 :  Frank Bouwmans en Marjan Berkers 

      DD 5  : Angela van Moorsel en Inge Meinema 

Het was weer een zeer geslaagd en gezellig toernooi en we hopen dat we voor 2019 weer veel 

inschrijvingen kunnen verwachten. Dan zal het toernooi gehouden worden van 8 tot en met 16 juni. 

 We willen graag alle vrijwilligers die ons geholpen hebben heel erg bedanken.  
* Paviljoen 

Bij alle activiteiten van onze club maken we gebruik van ons paviljoen. Zowel voor onszelf als voor 

onze gasten is het fijn dat het er schoon is en dat er wat gedronken kan worden.  

Angela van Moorsel heeft gedurende vele jaren de bestellingen voor de bar verzorgd, hiervoor willen 

we haar hartelijk danken. Deze taak is overgenomen door Jo van de Wallen en Marjan Berkers. 

Het heeft onze voorkeur dat er geen contant geld in de kas zit. 

Zowel de maandag- en vrijdag ochtend tennissers als de tossers op woensdagavond zorgen hier goed 

voor. Het geld kan afgegeven worden bij Herman ( vlierdenseweg 169) Bij deze vragen wij de leden : 

- De koelkasten voor vertrek aan te vullen. 

- Meegebrachte spullen (en  het afval daarvan) ook weer mee naar huis te nemen. 

* Training 

Afgelopen jaar hebben 4 dames les gekregen van Rob via Top-Serve 

Deze lessenserie loopt nog door tot eind januari, begin februari, afhankelijk van eventueel uitval.  

Rob gaat eind januari wederom nieuwe lessen aanbieden in de vorm van een langere serie. 

Afhankelijk van de aanmeldingen van onze eigen leden zou het kunnen zijn dat we een vorm van 

samenwerking krijgen voor deze lessen, met leden van Op Dreef. 



Ook staat een middag schooltennis in de planning en eventueel een paar themalessen. Dit alles is 

afhankelijk van de aanmeldingen die Rob krijgt. 

Website: www.top-serve.nl  

Email: rob@top-serve.nl     

6     Financiën 
 

Herman licht de jaarrekening toe. De balans , exploitatie en begroting zijn zichtbaar op de 
PowerPoint. Door het dalende leden aantal hebben we voor de eerste keer een begrotingstekort. Dat  
wil niet zeggen dat we geen  reserves hebben voor de toekomst maar dat we wel moeten gaan kijken 
naar opties om te bezuinigen. Het bestuur denkt hierbij zelf aan het opzeggen van internet  
( 500 euro) . Dit moet in overleg met de open toernooicommissie. Inge geeft aan dat dit in principe 
voor haar geen probleem is. Het opzeggen van VIDEMA :  ( TV rechten) 170euro . Er kan dan ook 
geen belangrijke voetbalwedstrijd bekeken worden in het paviljoen. De vergadering vindt unaniem 
dat de radio moet blijven. Het zoeken van sponsoren voor het open toernooi, banen verhuur aan TC 
Op Dreef ( Gevaar raak je geen leden kwijt) kunnen inkomsten in de toekomst opleveren. Het 
opheffen van de vrijwilligersbijdrage wordt niet goedgekeurd, mede omdat er al zo weinig 
vrijwilligers zijn.  
Verslag van de kascommissie. 
De kascontrolecommissie bestond uit  Johan van Doorn en Jo van der Wallen.  Zij hebben geen op- of 
aanmerkingen. Het zag er netjes en overzichtelijk uit.  Ze bedanken Herman voor zijn jarenlange 
inzet. Johan treedt volgens schema af. Kascommissie 2018 :   Jo van der Wallen (2)en Pascal Rincket 
(1). Kascommissie bedankt! 
 

6. Bestuur bezetting 
 

Dit jaar hebben vier personen zitting gehad in het bestuur. 

Zoals jullie in de uitnodiging hebben kunnen lezen heeft Herman aangegeven zijn taak binnen het 

bestuur te willen beëindigen. We hebben als bestuur gezocht naar een  opvolger voor zijn functie als 

penningmeester, maar zijn hierin jammer genoeg niet geslaagd.  

We gaan als bestuur proberen hier een passende oplossing voor te vinden. Maar doen ook een 

beroep op de leden om hier naar uit te kijken. 

Marjan       :  vijfde Jaar 

Herman      :  niet herkiesbaar. 

Jacqueline  :  vijfde jaar  

Frank         :  tweede jaar  

7.  Rondvraag: 
 

 Gerard Maessen: Het archief van TC Vlierden ligt verspreid over diverse adressen. Hij weet dat er 

stukken zijn waarin asbest verdacht materiaal beschreven staat. Hij heeft deze echter niet kunnen 
vinden. 
Voorstel is om al het archief te verzamelen en het centraal in het paviljoen te leggen ( in plastic 

bakken zodat vocht en muizen geen kans hebben het te beschadigen). 
Toon: De riolering zit ergens verstopt. Hiervoor moet de zinkput nagekeken worden. Deze staan 
waarschijnlijk op oude tekeningen. Frank en Toon gaan dit oppakken. 
Hanke: ervaart een koude douche. Dit kan niet iedereen bevestigen, echter zal naar gekeken 
worden. 
 

8. Sluiting 
 

De voorzitter bedankt voor de aandacht, sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om, onder het 
genot van een hapje en een drankje, even na te praten. 

 
 


