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Jaarvergadering 2020 

 
Lokatie: Kantine T.V. Grootveld. Minister Calsstraat 5 Tel: 077-307 65 51 
Datum: 29 Januari 2020. Aanvang: 20.00 uur 
    
 

1. Ontvangst met koffie (of thee) en vlaai. 
 

2. Opening en welkom door de voorzitter Jeu Rouleaux. Deze vergadering heeft een 
officiële status omdat meer dan 10% van de leden aanwezig is. (45 aanwezigen) 

 
3. Notulen jaarvergadering d.d. 30-01-2019. Er zijn geen op of aanmerkingen. Deze 

worden goedgekeurd. Dank aan Ger Kempen. 
 

4. Mededelingen vanuit het bestuur. 
 Nieuwe leden. Onze actie: RECREANTENTOERNOOI tijdens en na het 

zomertoernooi heeft verschillende nieuwe leden opgeleverd. Voor de 
contributieprijs van € 125,- in 2020 ook lid worden in de rest van 2019. 

 Padelbanen en PIUSPARK. In 2021 willen we 2 padelbanen laten bouwen bij 
ons park. Wij doen dit in overleg/overeenstemming met het project PIUSPARK. 
Contact met de gemeente loopt. Zij staan er niet afwijzend tegenover. Ook alle 
tennisverenigingen van Peel en Maas ondersteunen dit. Naar een 
samenwerkingsmodule met hen betreffende padel-spelen wordt gezocht. Er zijn 
plannen. 

 Renovatie. De renovatie van het park staat nog steeds gepland voor 2021. 
Contact met de gemeente is gaande. In de loop van het jaar worden 
banenbouwers benaderd. 

 Vrijwilligers. De jeugdcommissie heeft inmiddels wat aanvulling gekregen. 
Verder is TTV Fortus benaderd om vrijwilligers uit te wisselen betreffende het 
onderhoud van het gemeenschappelijke complex. 

 
5.  Verkiezing bestuur. 

Voorstellen vanuit de leden: tot voor aanvang van de vergadering (bij de 
voorzitter) in te dienen. Geen voorstellen. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Jeu Rouleaux en Ton Bouw. 
Jeu (25 jaar bestuurder) en Ton (3 jaar bestuurder) worden gehuldigd door 

Jan. Jeu krijgt een persoonlijke ode en een bloemetje voor Maria. Beide 
bestuursleden krijgen een cadeaubon. 
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Er melden zich geen nieuwe bestuursleden. Wel wordt gaandeweg de 
vergadering een expertgroep samengesteld, die het bestuur zal ondersteunen. 
Bij het schrijven van dit verslag betreft het: Harry van Lier, Harry Schmets en 
Henny Peeters. Dit groepje overlegt van tijd tot tijd met het ingekrimpte 
bestuur: Jan Goutier (penningmeester) en Ger Kempen (secretaris). 
Aanmeldingen voor het bestuur blijven welkom. 

6. Verslag van de kascontrolecommissie door Pierre van Knippenberg. De zaal
constateert een correcte kascontrole en verleent decharge aan de penningmeester.
Met applaus.
Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie 2021: Pierre van Knippenberg en
William Joosten. Reservelid wordt nog gezocht.

7. Financieel verslag boekjaar 2019: Het verslag van 2019 en de begroting voor 2020
worden gepresenteerd door onze penningmeester.

8. Vaststelling begroting 2020 en contributies.
 Het bedrag voor jeugdtraining wordt met € 5,- verhoogd naar € 105,-. Dit

betreft de eerste trainingscyclus. Meerdere trainingssessies per jaar worden met
€ 80,- per keer verhoogd.

 Alle andere contributiebedragen en het bedrag voor de competities blijven
ongewijzigd.

De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering. 

9. Presentatie communicatieplatform.
Ton Bouw wijst ons op onze website: www.tvgrootveld.nl en onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/tvgrootveld/?eid=ARA891NJ122sbENuyjkmfmu7_E7hJ6IrE 
ng3aFUpLecRo8DaMb6jm1TyVHk6XYUiVPfUmzJCaBu_efSH
Verder natuurlijk de KNLTBclubapp op je smartphone en de mededelingenborden in 
het halletje en in de kantine.
Patrick van het Hooft is onze redacteur en Niek van der Heijden is onze ICT –
medewerker. Ron Tielen verzorgt onze website gemaakt door ZAAL 21.

10.Huldiging kampioenen: Is aansluitend aan de toernooien en competities gebeurd.

11.Huldiging jubilarissen in deze vergadering:
25-jarig lid: Henk Nijssen en Fer Reijnen.
40-jarig lid: Jacques Lucassen, Jan Smeets, Piet Janssen en Mia van Betteray.
Er is mogelijkheid om te feliciteren, waarna:

PAUZE met een gratis drankje aan de bar. 

12. Voorstellen van leden. Geen voorstellen.
(tot 28-01 per mail voorzitter@tvgbestuur.nl in te dienen)

13. 50-jarig jubileum. Dit werd goed gevierd. Er werden 2 jubilarissen gehuldigd: Henk
Nijssen en Els Cramer. Er volgde een denderend feest op 29 juni 2019.

14. Verslag diverse commissies
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 Technische commissie: Inigo: Het recreantentoernooi is goed geslaagd en heeft 

extra leden opgeleverd. We proberen ieder toernooi naar wens voor te bereiden 
en op te starten. We werken met een commissie die iedere keer wisselt. Helaas 
is door de impact van het coronavirus de voortgang van het lentetoernooi 
geblokkeerd. Er zijn alweer plannen voor het zomertoernooi 2020. 

 Jeugdcommissie: De voorbereiding van de voorjaarscompetitie is in volle gang. 
We proberen dit met onze nieuwe commissiesamenstelling te kunnen laten 
plaatsvinden. Laura Lustermans is nieuw lid van de jeugdcommissie. 

 Kantinecommissie: Alles loopt goed. Onze kantinecommissie overlegt 
regelmatig. 

 Onderhoudscommissie: Iedere wekelijkse donderdag is er baanonderhoud en 
elke eerste zaterdag van de maand is er groot onderhoud. Er is reeds 
samenwerking met het onderhoudsteam van TTV Fortus. 

 
15.  Rondvraag: 
Ine Roeffen wil graag tussentijds tennissen met een gast. 
Wat hebben we hierover afgesproken? Zie het ledenreglement: 
https://www.tvgrootveld.nl/wp-content/uploads/2020/01/2020-01-Ledenreglement-
TVGrootveld.pdf 
Iedereen mag tennissen voor € 4,- per uur per baan. Aanvragen cq afrekenen via 
secretariaat@tvgbestuur.nl. 
 
Er wordt gevraagd of het contant geld niet weg kan.  
We hebben dus mogelijkheden om te pinnen en hebben ook € 50,- contant in de kas. 
Dit is al niet veel en voorlopig willen we dit zo houden. Als je kantinedienst draait, 
stimuleer de klanten om te pinnen of een consumptiekaart te kopen. Als er geen 
kleingeld voorradig is, kun je ook een bon aanmaken in de kassa. 
 
Andere banen: Er wordt gevraagd of we gravelbanen kunnen aanleggen. 
Het bestuur is van mening dat dergelijke initiatieven goed voorbereid in de 
jaarvergadering moeten worden ingebracht. Voorlopig hebben we kunstgrasbanen en 
in 2021 worden geen andere baansoorten overwogen. 
 
Kantine in de winter: is het mogelijk om de kantine op een drukke dag, zoals 
donderdag te bemensen met een bardienst? 
We overleggen dit voor volgend jaar binnen de kantinecommissie.  
 
16.  Sluiting, waarna gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. 
Wordt verzorgd door de kantinecommissie. 
 
Verslag door Ger Kempen. 

 


