
  
Agenda ALV TV Grootveld 02-03-2022 20.00 uur. 

Minister Calsstraat 5 5981 VT PANNINGEN 

  

1) Ontvangst met koffie en vlaai om 19.30 uur. 
2) Opening en welkom om 20.00 uur. Zie presentielijst in de bijlage. Jan Goutier, 

onze penningmeester ontbreekt wegens ziekmelding; (24 personen aanwezig) 
Welkomstwoord door Chris Jagers. Speciaal aandacht voor het verscheiden 
van Thea Alsters in 2021. 

3) Goedkeuring notulen ALV 2021. Met algemene instemming. 
4) Financieel overzicht TV Grootveld. 

Presentatie door Chris. Resultaten in de bijlage. (Powerpoint) 
a. Resultaat 2021. Het resultaat 2021 is aanzienlijk beter uitgevallen dan 

conform budget verwacht mocht worden. Het verschil is ruim 15.000 
Euro.  

b. Kascontrolecommissie; verwoord door Pierre van Knippenberg. 
Decharge aan bestuur. Applaus en goedkeuring met algemene 
instemming.  

c. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie: Ton Smeets en Ernes Zelen 
vormen de nieuwe kascontrolecommissie als zittend lid en 
doorschuivend lid vanaf de reservebank. Bart van Enckevort wordt 
benoemd als reserve lid en zal komend jaar doorschuiven.  

d. Meerjarenraming. Uit het meerjarenoverzicht blijkt duidelijk dat de 
begroting structureel moet groeien om de vereniging gezond te houden 
en in de toekomst voldoende reserves te hebben voor noodzakelijke 
investeringen. Een raming zit er nog niet bij voor dit moment.   

e. Vaststellen begroting 2022. De begroting wordt unaniem goedgekeurd. 
f. Vaststellen tarievenlijst TV Grootveld 2022. De tarievenlijst wordt 

unaniem goedgekeurd.  
5) Aandacht commissies 

a. Onderhoudscommissie 
i. Baanverlichting; Harry van Lier geeft uitleg over vernieuwing 

lampen baan 1-4. Financieel een tegenvaller, qua licht weer in 
orde maar vernieuwing zal pas een structurele oplossing 
brengen.  



  
ii. Klok tennispark; moeilijk om deze werkend te houden. Het 

bestuur kiest niet voor grote investering t.a.v. bv stationsklok. 
Vergadering akkoord met het verzoek te blijven omkijken naar 
mogelijkheden.  

iii. Werkzaamheden algemeen; deze zijn talrijk. Aanvulling 
commissieleden is noodzakelijk bij vrijwel elke activiteit c.q. 
commissie.  

b. Kantinecommissie 
i. Competitie bardiensten; huidige afspraak blijft staan: 

bardiensten worden door competitieteams zelf ingevuld. In 2023 
mogelijk aanpassing, in groter kader.  

ii. Vrijwilligers kantinecommissie; ook in deze commissie is 
aanvulling gewenst. 

iii. Afkoop bardiensten; In 2022 speciaal tarief van € 40,- Hier werd 
ruim gebruik van gemaakt. Bestuur geeft aan dat het sterk 
overweegt de vergoeding weer naar het oude niveau van € 60,- 
te brengen komend jaar. Voorstel volgt in de ALV 2023.  

c. Technische commissie; Er zijn nieuwe toernooileiders opgeleid en 
beschikbaar. Lentetoernooi week 11 loopt en competities zijn gepland. 

d. Jeugdcommissie 
i. Werkzaamheden worden nu noodzakelijkerwijs door de ouders 

verricht. Versterking commissie is nodig. Op competitiezondagen 
worden bardiensten ingepland. 

e. Sponsorcommissie i.o. Voorbereiding en overleg loopt. 
 

6) Huldigingen en danken van clubkampioenen, jubilarissen en vrijwilligers wordt 
verzorgd in een jaarlijks te regelen clubdag. (Voorbeeld zoals 2021)  
Datum volgt. Het bestuur geeft aan dit voortaan niet meer in de ALV te zullen 
doen. Vergadering gaat akkoord.  

7) Verkiezing bestuur. Er lopen gesprekken, voorstel volgt in de ALV 2023. 
8) Pauze. Iedereen krijgt een drankje aan de bar. 
9) Overleg met de leden over ontwikkeling Padel en Piuspark. Presentatie 

bestuur; Uitleg Piuspark en (in combinatie met) Padelbanen. Meningen over 
en weer. Vergadering keurt deelname aan Piuspark organisatie goed. Hoewel 
niet verplicht geeft het bestuur aan voor belangrijke besluiten terug te komen 
naar de ALV. (Powerpointpresentatie in de bijlage.) 



  
10)  Rondvraag: 

Monique van der Zanden; Vacaturestelling vrijwilligers. Dit zou op een meer 
professionele manier geregeld kunnen worden. Heeft aandacht van bestuur en wordt 
uitgewerkt. 

Susan Mombarg; klok en bardiensten competitie. Punt is schriftelijk ingebracht en 
wordt met haar teruggekoppeld conform dit verslag. 

Paul Linssen; Wat zijn de mogelijkheden voor tennisles bij TV Grootveld? Er lijkt een 
hiaat te zijn. Antwoord: Dit is een punt van aandacht en wordt met de trainers 
besproken. 

11)  Sluiting om 22.30 uur. Nog een drankje ter afsluiting.  
 
 

Verslag door Ger Kempen; secretaris. 


