
                                                                                   
JAARVERSLAG 

Verslaglegging ALV medio april 2021. 
REACTIES ALV PER EMAIL: 

 
 

AGENDA volgens Statuten artikel 15 lid 2. 

1. Voorstelrondje nieuwe voorzitter Chris en algemeen lid Harry. Presentatie Chris Jagers als voorzitter, 
aangenomen; heel veel succes Chris en Harry. 

2. Verslag jaarvergadering 2020. Vraag om goedkeuring.  
Aanpassingen: Henk Nijssen: In het verslag jaarvergadering 2020 (punt 13) word ik genoemd als 50-jarig 
jubilaris. Weliswaar 25 jaar lidmaatschap (zie punt 11), echter moet dit Henk van Heugten zijn. 
Frank Peters: Jaarvergadering verslag goedgekeurd , staat alleen een klein foutje in Ron van Lier, moet 
volgens mij Ron Tielen zijn. 
Patrick v/t Hooft: Was ik redacteur website? Zie verder beneden. 
Verder notulen unaniem goedgekeurd. 
 
3. Voorstel Statuten en Huishoudelijk Reglement. Unaniem aangenomen. Enkele vragen waarom het (nu) 
nodig is. Onze voorzitter Chris legt het uit: 
Bij het aantreden van een nieuw bestuur dient dat bestuur zich altijd bewust te zijn van wat mag en wat 
niet. Net als wat er dient te gebeuren en in welke prioriteit. 
De grenzen daarvan worden bepaald door de statuten, waarin is opgenomen wat je als club(leden) met 
elkaar hebt afgesproken hoe de zaken geregeld (dienen te) worden, en het huishoudelijk reglement wat 
heel vaak een aanvulling is op de statuten.  
Bij mijn aantreden als (aspirant) voorzitter keek ik in de statuten uit 2005 welke toen zijn gemaakt 
vanwege de fusie tussen clubs uit Helden en Panningen-Egchel en het bleek vrijwel direct dat de statuten 
vernieuwd en verbeterd moesten worden. De belangrijkste reden is een nieuwe wet die op 1 januari 2021 
is ingegaan, nl. de wet op de aansprakelijkheid van bestuurders (www.wbtl.nl). In deze wet wordt sterker 
gereguleerd en bestraft wat bestuurders mogen namens en in de vereniging. Reden ook voor KNLTB om 
de standaard statuten aan te passen en verplicht te maken. Het antwoord op de vragen uit de Algemene 
Leden vergadering is dus uit wettelijke noodzaak. 
Waarom dan ook Huishoudelijk Reglement? 
Omdat zowel de oude als de nieuwe statuten verwijzen naar een huishoudelijk reglement. Logisch dat met 
de wijziging van de statuten ook hier veranderingen noodzakelijk werden. Maar met het Huishoudelijk 
Reglement is meer gebeurd. Er waren nl. vier reglementen, die prima functioneerden maar die geen van 
allen Huishoudelijk Reglement waren of die naam hadden. We hebben dus alle veranderingen doorgevoerd 
en de vier vroegere reglementen samengebracht in één huishoudelijk reglement wat vervolgens nu ook 
netjes aansluit op de (nieuwe) statuten. Dit reglement en ook de statuten worden tzt opgenomen in onze 
website. 
 
4. FINANCIEEL: Verslag kascontrolecommissie door William Joosten en Pierre van Knippenberg. Algemeen: 
Alleen maar positieve stemmen tav decharge kascontrole. Aanmelding voor kascontrolecommissie ALV 
2022: Ernes Zelen en Pierre van Knippenberg. Reservelid: Ton Smeets. 
 
5. FINANCIEEL: Verantwoording jaarrekening 2020 en voorstel begroting 2021. Uitleg subsidies. € 4000,- 
subsidie is definitief. De rest wordt in 2021 mogelijk steekproefsgewijs gecontroleerd op basis van de 
juistheid van de ingediende stukken. 
6. FINANCIEEL: Voorstel bestuur: contributieverhoging en prijzen kantine. We zijn genoodzaakt om 
vanaf nu, (2021) de tarieven te verhogen. Hoewel het resultaat van 2020 door diverse maatregelen 
nog goed lijkt, (lees: subsidies) stevenen we af op een structureel tekort in de begroting. Na deze 
maatregelen zijn onze lidmaatschapsbijdragen en kantineprijzen nog steeds de laagste in de regio. Dat 
geldt ook voor de competitiebijdrages. Wel willen we de afkoop voor bardienst in 2021 eenmalig 
verlagen naar € 30,- ivm corona. Degenen die vorig jaar reeds afgekocht hebben, hoeven dit jaar niks 
te betalen. U kunt ook voor dit jaar afkopen. Hoe de kantinediensten er dit jaar uit gaan zien is nog 
even afwachten. Penningmeester Jan reageert op ingekomen vragen: 



Contributie 2020 en 2021 
Alhoewel we ten gevolge van de uitbraak van corona in 2020 en 2021 minder hebben kunnen tennissen 
kent T.V. Grootveld, net zoals zoveel andere verenigingen, geen kortingsregeling t.a.v. de contributie. 
Hiervoor hebben we de volgende redenen: 

1. De vaste lasten van de vereniging zoals energie, onderhoud en trainingskosten (voor de jeugd) zijn 
nauwelijks minder dan andere jaren, 

2. De kantinevoorraad is gedeeltelijk bedorven en de inkomsten van de kantine zijn t.g.v. de sluiting 
aanzienlijk lager dan geraamd,  

3. De bondsbijdrage (contributie) aan de KNLTB is ongewijzigd hoog (€ 19,- per lid) en 
4. De sponsoring is t.g.v. de corona-crisis duidelijk afgenomen. 

Deze verminderde inkomsten worden wel gedeeltelijk gecompenseerd door een korting op de 
(gemeentelijke) baanhuur en enkele (rijks) subsidies maar desondanks sluit de jaarrekening (mede door de 
benodigde reserveringen) negatief.  
De opgebouwde reserves willen wij reserveren voor en besteden aan de baanrenovatie en (in de toekomst) 
aan de bouw van een tweetal padelbanen. 
Om de vereniging in deze moeilijke tijd financieel toch gezond te houden vertrouwen wij er dan ook op dat 
onze leden bereid blijven de benodigde contributie te betalen. 

7. Voorstel bestuur: Stemming voor kiezen nieuwe bestuursleden. Veel positieve opmerkingen over de 
nieuwe bestuurssamenstelling. Unaniem aangenomen. 

8. Voorstel bestuur: baanvernieuwing 2021,  
Veel positieve stemmen voor redcourt-banen. Enkele stemmen tegen of onthoudingen. Voorstel wordt met 
grote meerderheid aangenomen. Redcourt-banen zijn duurder. Schatting over prijsverschil van de offertes 
maakt dat t.a.v. de definitieve prijsvorming we nog moeten vaststellen hoeveel duurder redcourt-banen 
zijn. 

9. Voorstel bestuur: erelidmaatschap toekennen aan Pierre Janssen en Jeu Rouleaux vanwege speciale 
verdiensten wordt unaniem aangenomen. Veel dank voor hun inzet. 

10. Voorstel: Susan Mombarg: Op drukke tijden is het nu niet toegestaan om te enkelen. Voorstel is om dit 
te veranderen, maar wel recht te blijven doen aan het feit dat er met dubbelspel meer leden kunnen 
tennissen. Daarom wordt het afhangsysteem zo ingesteld dat enkelspel slechts 30 minuten mogelijk is en 
dubbelspel zoals vanouds 45 minuten. Er zijn voors en tegens. Zie persoonlijke aantekeningen. Besluit is 
om het voorstel goed te keuren en aan te nemen. We realiseren ons dat er bezwaren zijn maar vanwege 
drukte op de banen moeten we op deze manier hierop sturen. Houd rekening met elkaar. Voor dubbelspel 
dient u vanaf nu af te hangen met minimaal 3 pasjes. 

11. Rondvraag. 

Opmerkingen en rondvraag per lid: 

Marcel Lemmens: Red court banen hebben mijn voorkeur. Ook Frank Peters en diverse anderen 
onderschrijven keuze voor redcourt; moeten met de tijd meegaan. 
Frank Peters: Graag rekening mee houden, dat er personen zijn die in de eerste maanden van 2020 al een 
of meerdere bardiensten hebben gedraaid. Antwoord: Zo mogelijk houden we hier rekening mee. Chris 
Joosten zal betreffende mensen minder inplannen.  
Geert Cramers: Is er al overleg geweest met de tafeltennisclub aangaande onderhoud? Antwoord: Geen 
concrete afspraken Alles is opgeschoven. 
Geert Cramers: Geen geheime stemming mogelijk tav bestuursleden vanwege antwoord in email. 
Antwoord: Hij heeft gelijk. (Statuten) Weliswaar heeft alleen bestuur inzage, maar email is niet echt 
geheim. CORONA dwingt ons hiertoe. 
Ernes Zelen: Neem aan dat de ontvangen subsidie definitief en onvoorwaardelijk is oftewel geen kans meer 
dat (deel) terugbetaald hoeft te worden. Antwoord: zie agendapunt 5. 
Merita Janssen: Mbt speeltijd enkel/dubbel graag duidelijk vooraf communiceren dat er bij een dubbelspel 
4 pasjes (3) nodig zijn omdat anders de speeltijd voor een enkelspel zal gaan gelden. Dit om verwarring bij 
het wisselen te voorkomen. Antwoord: Wordt geregeld. Zie agendapunt 10. 



Devin Horsten: agendapunt 10: negatief; ik vind het prima zoals het nu is. Antwoord: zie agendapunt 10. 
Liane Kaptein: Tevens verheug ik mij ook op de evt. Paddle tennis banen.  
Henk Nijssen: Verder wil ik de uitbreiding van het Bestuur en de keuze van de nieuwe voorzitter 
toejuichen. Ik wens het nieuwe bestuur (4 leden) succes bij de uitdagingen, met name de 
baanvernieuwing. Antwoord: De statuten bepalen dat het aantal bestuursleden een oneven aantal moet 
zijn, dus we zoeken nog versterking. Kanttekening verder is dat gezien huidige beperkingen (corona), 
contributieverhoging onwenselijk is. Antwoord: Helaas is het nodig om de begroting sluitend te krijgen. Zie 
agendapunt 6. 
Henk Nijssen: Toekenning van het erelidmaatschap aan beide leden bij voorkeur tijdens een activiteit 
binnenkort. Antwoord: wordt geregeld voor alle leden. Week 34 is het zomertoernooi. We kiezen een 
mooie datum, bv in september. 
Henk Nijssen: Tenslotte is toelichting gewenst voor de reden van de wijziging statuten en huishoudelijk 
reglement. Antwoord: Zie agendapunt 3. 
Wim Joosten: Agendapunt 4,5,6. Financieel mis ik een eventuele aanpassing in de contributie van 2020 en 
2021 i.v.m. het geen gebruik makende van de banen door het Coronavirus? Het kan zijn dat dit wel met de 
leden besproken is Antwoord: Zie agendapunt 6. Tevens zie ik op het financieel verslag een behoorlijke 
aanpassing van het sponsorbedrag, is dit de reden van Corona? En: Rijksbijdrage 11.000 euro is deze voor 
de kantine vergoeding of anders? Antwoord: Zie agendapunt 5 en 6. 
Wim Joosten: Agendapunt 8; Banen vernieuwing, ten eerste worden de banen 1 t/m 5 door de gemeente 
betaald, en de banen 5 en 6 voor eigen rekening? Antwoord: alleen baan 7 wordt niet door de gemeente 
betaald. In het verleden was dit een voorstel i.v.m. het ledenaantal van TV Grootveld. Het kan zijn dat er 
inmiddels een andere formule is, kan ook 6 banen zijn welke vergoed werden? Mocht dit niet het geval zijn 
en de banen zijn voor eigen rekening dan is 7x 3100=21.700 euro veel geld voor de vereniging bij 
redcourt. Van het geheel der kosten van de banen heb ik helaas geen plaatje waarop ik dit kan beoordelen. 
Antwoord: zie punt 5. 
Fer Reijnen: Opmerking: dan moet het ook mogelijk zijn voor personen die in 2021 willen afkopen (en dat 
in 2020 dus niet gedaan hebben), om in 2021 voor € 30,- de bardiensten af te kopen. Antwoord: Klopt. 
Maak dit bedrag over naar NL10 RABO 0141 9493 84 ovv afkoop kantinedienst 2021 en je wordt 
vrijgesteld. 
Inigo Beeker: Ik vraag me wel af waarom we de statuten en het HR nu moeten vaststellen. Is er iets 
gewijzigd? Suggestie om t.z.t. nogmaals te mailen met een deadline, zodat voor iedereen duidelijk is 
wanneer deze bijzondere ALV is afgerond. Antwoord: We hebben de deadline aangepast in een nieuwe 
mail. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement zie agendapunt 3. 
Rob Geenen: Allereerst wil ik mijn complimenten over de brief van de (aankomend) voorzitter geven: job 
well done! De verhoging van de contributie en consumpties is “vervelend” maar begrijpelijk en 
noodzakelijk. Helemaal akkoord wat mij betreft. 
Harry Schmetz: Betreft singelen bij drukke banen, ben het niet eens met het voorstel van Susan Mombarg. 
Het mag niet zo zijn als aan het dubbelen bent van 19.00 u tot 21.00 u van de baan wordt gezet voor een 
singel koppel. Geen probleem voor met singelen als een baan niet in gebruik is. Antwoord zie agendapunt 
8. 
Harry Schmetz: Kantine: Consumptiekaarten laten vervallen, directe contante betaling van genoten 
consumptie; dit is ten goede van de kantine opbrengst. Antwoord: Pinnen is onze eerste keuze. 
Consumptiekaarten is de tweede. Er is vraag naar. Er worden er zo’n 500 per jaar verkocht. Het liefst gaan 
we helemaal af van het kasgeld. 
Ilse Thijssen: Opmerking/tip bij aanleg nieuwe banen: maak er meer een tenniscomplex van met bijv. 
meer beschutting. Nu krijg je alles mee wat er om je heen gebeurt. Op de atletiekbaan, bij de bootcamp. 
Daarbij biedt een omheining ook meer beschutting tegen wind en zon. Nu ligt alles helemaal open (vooral 
de banen aan voorkant). Antwoord: We wachten de ontwikkeling van project PIUSPARK af. Hierbij worden 
(plaatsing van) de hekken bekeken. Windvang is vooralsnog het grootste probleem t.a.v. de 
constructie. Ook wellicht een idee om tussen 2 en 3 een looppad te maken met bankjes. Nu is het lastig 
om op baan 2 en 3 een wedstrijd te kijken/volgen. Antwoord: Er is geen plaats voor een looppad tussen de 
banen. Verder kan het als storend worden ervaren tijdens een wedstrijd. 
Bart Leenders: Alle complimenten voor de goede organisatie van de vereniging en de aanpak tijdens de 
corona. 
Maarten Vaessen: Ook wil ik bij dezen graag melden dat ik eindelijk (na vier keer uitstel vanwege corona) 
de padeltrainercursus kan gaan volgen. Zoals het er nu uitziet wordt het eind april. Ik hoop ontzettend dat 
het allemaal doorgaat met de padelbanen, want ben ervan overtuigd dat dat een enorme boost gaat geven 



aan de tennisclub. Rest me alleen nog mijn complimenten uit te spreken naar het bestuur voor het 
besturen van de club in deze moeilijke tijd. Ga zo door! 
Matthijs Schambergen: Hierbij mijn reactie op de voorstellen, prima om het zo aan te pakken denk ik! Tip: 
ik zou alleen de volgende keer een soort antwoordformuliertje maken. Is tegenwoordig heel makkelijk in 
bijvoorbeeld Microsoft Forms. Dan krijg je duidelijke antwoorden en geanonimiseerd indien gewenst. Indien 
jullie daar een keer hulp bij nodig hebben wil ik best helpen. Antwoord: Hier gaan we graag op in. Mooie 
aanvulling van een betrokken lid. Hopelijk hebben we volgend jaar geen digitale vergadering (meer) nodig. 
Negatief: punt 10 niet akkoord (ik zou bijv 3 banen voor enkelen beschikbaar houden, als men wil enkelen 
moet dat mijns inziens ook in de avond mogelijk zijn) Antwoord: zie agendapunt 10. 
Ton Smeets: Akkoord, als u vast zit met de kascontrolecommissie dan wil ik mij wel als reserve opgeven. 
Ton Smeets: Consumpties: Ik zou bij het bier gaan voor 1 type glas (nu klein en groot).Ik merk dat eerder 
groot de standaard is. Dus ik zou groot als standaard invoeren voor € 2,50 
En dan klein op verzoek voor € 2,- Antwoord: Wordt overlegd met de kantinecommissie en Lindeboom. 
Prijzen zie agendapunt 6. Een ander voorstel (Ritchie) is presenteren van de Prael weizenbier. Antwoord: 
Kantinecommissie buigt zich hierover. 
Ton Smeets: Punt 10. Afgelopen donderdag (1 april) zag ik dat Harry van Lier met 4 personen ging 
dubbelen. 
Tot mijn verbazing hebben ze 2x achter elkaar ingeschreven met 2x enkelen zodat ze 1,5 uur achter elkaar 
konden blijven dubbelen op dezelfde baan. 
Dit zijn niet de regels en kan als bestuurslid zeker niet. Dus niet akkoord. Antwoord: Dit is tegen de wil van 
het betreffende bestuurslid gebeurd, daarom is hij ook gestopt na 45 minuten. De oplossing wordt 
genomen in punt 10. Alleen maar met drie pasjes afhangen voor dubbelspel. Aanvullend Ton Smeets: Ik 
was al tegen het voorstel dat er op drukke tijden niet ge-enkeld mag worden en zeker in tijden van 
competitie. Als eerste team spelen wij hoofdklasse en moeten wij het enkelen kunnen trainen, helaas 
moeten wij overdag werken en kan het niet anders dan dat wij ’s avonds moeten spelen. 
Dus richting bestuur: Zorg dat er ruimte blijft voor wat prestatief tennis in de club. 
Junioren die goed spelen moeten ook ’s avonds de ruimte krijgen om tegen betere volwassen spelers te 
kunnen trainen. Antwoord: We onderkennen het probleem, maar er zijn nog voldoende momenten om 
prestatief te kunnen tennissen. Denk aan vrijdagavond en in het weekend. 
  
Ron Tielen: Punt 2 Ron van Lier. Dit moet veranderd worden in Ron Tielen. 
Daarnaast is zaal21 per 1 januari jongstleden opgeheven. De activiteiten zijn overgenomen door crispy 
concepts waarvan ik samen met twee andere partners eigenaar ben. Voor de club en het beheer van de 
website verandert er verder niets. Ik kom hier later even op terug zodat we het reclamebord kunnen 
aanpassen. 
Marian van der Werf: Daarom wordt het afhangsysteem zo ingesteld dat enkelspel slechts 30 minuten 
mogelijk is en dubbelspel zoals vanouds 45 minuten. Dit was jaren terug ook zo, ik wist eigenlijk niet dat 
het veranderd was, dus oké zo. 
Charles en Mieke van Vrede: Ons (Charles en Mieke) positief advies op alle punten met uitzondering van de 
€ 30,- eenmalige korting voor het afkopen van kantinediensten. Het afkopen is een KEUZE van leden 
ongeacht of andere leden 1-2-3 of helemaal niet worden opgeroepen (corona overkomt je en de 
vereniging). Antwoord: Mooi statement van Charles en Mieke. Dank. 
Ton Bouw: Baankeuze: ik ben zelf voor redcourt maar de vereniging is hierover 50/50 verdeeld. Jullie 
geven aan dat 3100 euro/baan iets duurder is, maar voor  6-7 banen is dit ongeveer 20.000 euro. 
Dit is toch een behoorlijke kosten post. Naast jullie overwegingen waarom we het toch moeten doen, 
kunnen jullie ook aangeven wat we daarvoor laten of extra voor moeten gaan betalen? (contributie, 
consumptieprijzen) Antwoord: zie agendapunt 6. En: Verwaarloosbaar. Het wordt uitgesmeerd over 15 
jaar. 
Wat kunnen we als vereniging doen om de kosten voor aanleg van nieuwe banen te verlagen, 
zelfwerkzaamheden -> goed voor de onderlinge contacten en onze bankrekening. 
Antwoord: Deze vrijwilligers hebben we inderdaad nodig bij de bouw van de nieuwe banen. 
In het algemeen zoeken we meer vrijwilligers voor bv de onderhoudscommissie. 
Als u betrokken vrijwilliger bent, geef u dan op voor een functie bij de onderhoudscommissie. Iedere eerste 
zaterdag van de maand ’s-morgens een beetje klussen. Daarna koffie en vlaai. 
Ton Bouw: Ik zet me al wat jaren in als vrijwilliger voor onze vereniging en dat zal ook blijven doen, Maar 
de bovenstaande zin snap ik niet dat er wellicht competitie teams alleen worden uitgenodigd. Ik zou 



zeggen of mensen die zich inzetten of alle leden. Maar ben zeker mee eens dat we na corona met zijn allen 
een feest zeker zullen waarderen. Antwoord: we gaan zeker een feest organiseren voor alle leden. 
Ton Bouw: Punt 6; Het aantal leden is de laatste tijd gelukkig sterk toegenomen, dat merk je ook aan de 
baan bezetting. Ik zou echter voor winter lidmaatschappen de prijzen hoger willen zien, of nog beter dat ze 
lid worden van onze vereniging. 
Met name winterleden zijn mensen die tennissen en van een vereniging zijn waar ze in de winter niet 
kunnen spelen. Voor zomer lidmaatschappen is dit niet het geval en geef je mensen die andere sporten 
bedrijven de kans om met Tennis in aanraking te komen. Antwoord: We refereren naar de pasgenomen 
keuze van agendapunt 6. Zie tarievenlijst. 
Jorrit Gommans: Voorstel Susan Mombarg. NEGATIEF, voorstel enkel ook op 45 min zetten ipv 30 min. 
Maurice Dorssers: Voorstel: Susan Mombarg: Op drukke tijden is het nu niet toegestaan om te enkelen. 
Voorstel is om dit te veranderen, maar wel recht te blijven doen aan het feit dat er met dubbelspel meer 
leden kunnen tennissen. Daarom wordt het afhangsysteem zo ingesteld dat enkelspel slechts 30 minuten 
mogelijk is en dubbelspel zoals vanouds 45 minuten. Oneens. Antwoord: zie besluitvorming agendapunt 
10. 
Hub Ghielen: Als voorkeur van baanvernieuwing ben ik voor Zandkunstgras. 
Annemiek Smeets: Als voorkeur voor de baanvernieuwing ben ik voor Zandkunstgras. 
Patrick v t Hooft: Verslag jaarvergadering 2020. Vraag om goedkeuring. Akkoord. Kantekening: ik word 
hierin genoemd als 'redacteur' van de website. Dat is niet correct. Ik heb destijds meegedacht aan de 
opzet van de nieuwe website. En op verzoek schrijf ik ook teksten voor bv de Hallo of de website. Maar 
alleen als mij iets wordt gevraagd, want ik zit niet dicht genoeg 'op' de club om te weten wat er speelt en 
wat nieuwswaardig is. Ik zie al dat de website al lang 'droog' staat en weinig actueel overkomt. Punt van 
aandacht, zou ik zeggen. Antwoord: Klopt. Je was in 2019 een actieve vrijwilliger, daarna was je een jaar 
geen lid. Rehabilitatie is nodig in deze nieuwe situatie. We hebben actieve vrijwilligers nodig in onze PR-
commissie. De website ligt op zijn gat en moet snel aangepast kunnen worden en dat gaan we ook als 
zodanig uitvoeren. Ron Tielen zal dit bevestigen. Zo willen we deze website gemakkelijk benaderbaar 
maken, bv als iemand een foto heeft moet hij/zij deze op de website kunnen zetten. Actie is nodig. Wordt 
vervolgd. 
Patrick v t Hooft: Kan me voorstellen dat een uitleg zoals genoemd aan Ger voor meer mensen handig is. 
Misschien bij de reminder-mail? Antwoord: klopt, zoals Inigo al schrijft. We moeten een deadline aangeven 
en hebben dit inmiddels gedaan. 
Laura Paling: Waarom Padelbanen en kan je als lid daar ook gebruik van maken? Of komt dit min of meer 
los te staan van de tennisvereniging? - Ik ga naar Nuenen verhuizen (waarschijnlijk mei 2022.) Daarom zijn 
sommige zaken voor mij persoonlijk niet meer zo relevant. Antwoord: persoonlijk beantwoord. Verder ligt 
de exploitatie van de padelbanen nog volledig open. We zoeken vrijwilligers om hierin mee te denken. 
Pierre van Knippenberg: Prima, ik ben vóór de keuze bestuursleden en wens Chris een mooie uitdaging en 
succes; en natuurlijk geldt dit ook voor de alom bekende Harry. Statuten: Art. 4.2: mijn inziens geen 
continuïteitscommissie. Er zijn dan weer extra vrijwilligers nodig terwijl de ALV er toch al is. Antwoord: 
Pierre conformeert zich aan de KNLTB-statuten. 
Art. 8 punt 9: ik vind dat het wel erg ver gaat gezien het relatief kleine bedrag. Antwoord: Na onderling 
overleg conformeert Pierre zich aan de KNLTB-statuten. 
Wat de kascontrole betreft, dit wil ik best nog een keer doen. Laat dit t.z.t. maar weten. Antwoord: Bij 
deze. 
Herman van Bakel: Ook de contributie verhoging is nog wel acceptabel, alhoewel ik me afvraag waarom 
we zoveel reserves hebben, zelfs na de bijdrage voor de nieuwe tennisbanen. Jarenlang hebben we 
gereserveerd voor nieuwe banen en nu legt de gemeente het met een bijdrage van ons aan. Ondertussen 
staat er al jarenlang een groot bedrag renteloos op de begroting. Maar wel knap dat we al die jaren zo 
goed alles voor elkaar hebben met relatief weinig contributie. Antwoord: zie agendapunt 5. 
Het overige geld inzetten voor Padelbanen ben ik niet zo voor, hebben we dat eigenlijk al besloten? 
Antwoord: We hebben in de jaarvergadering 2020 ons met z’n allen akkoord verklaard met padelbanen. 
Uitwerking volgt in 2022. 
Annelies Kortenoeven: Mijn voorkeur gaat uit naar kunstgrasbanen zoals we nu hebben. 
 
Uitgebreid verslag, natuurlijk, maar 98 van alle 347 leden hebben dan ook geantwoord.  
Verslag opgemaakt door Ger Kempen op 15 april 2021 en goedgekeurd door het bestuur: 
Chris Jagers, Jan Goutier, Harry van Lier en Ger Kempen. 


