
 

Concept verslag ALV jaarvergadering woensdag 01-02-2023 
 

Datum:  Woensdag 01-02-2023 20.00 uur           Notulist: Ger Kempen 

Aanwezig:  In totaal 41 leden.  

Afmelding:  Dave Pilon, Rob Geenen, Marion Joosten, Ankie Gommans, Bart van Enckevort, Henk Nijssen, 

Henk Osinga, Jeu Rouleaux. 

 
1. Ontvangst met vlaai en koffie thee vanaf 19.30 uur. 

 

2. Opening en welkom om 20.00 uur door onze voorzitter Chris Jagers. 

Hij vertelt in zijn welkomstwoord in het kort iets over: 

Alles weer een beetje normaal na jaren Corona. 

Padelbanen verderop in de vergadering 

Samenwerking met TTV Fortus. 

Organisatieplan presenteren. 

Onedrive accounts. 

 

3. Goedkeuring notulen ALV 2022. Unaniem goedgekeurd. 

4. Financieel overzicht TV Grootveld. Presentatie door onze penningmeester Jan Goutier. 

a. Resultaat 2022 Positief verschil 11500 volgens powerpointpresentatie; sponsoring heeft minder 

opgebracht. Overige inkomsten spelen quitte. € 63000,-  

b. Kascontrolecommissie Ernes Zelen en Ton Smeets. Uitleg door Ton Smeets. Door vergadering geaccepteerd. 

Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie; Reservelid was Bart van Enckevort; wordt nu actief lid samen 

met Ton Smeets. Nu aangevuld met reservelid Henk van Heugten. 

c. Tarievenlijst; 

Contributie senioren licht verhoogd vanaf 2023. Van € 150,- naar € 160,-. Jeugd: Ouderbijdrage trainingen worden 

verhoogd. Van € 130,- naar € 160,-. Zie tarievenlijst op www.tvgrootveld.nl. Trainingen worden serieuzer 

aangepakt, aantal trainingen verhogen van 30 naar 35. Vera werd vervangen door TENNISBASE. Trainingen met 

minder kinderen per trainingsmoment.  

Prijslijst kantine: koffie verlagen naar € 1.50; Kan koffie € 10,-; Cappucino blijft € 2,-; AA drank € 3,- 

d. Begroting 2023 vaststellen; Meer energiekosten. Sponsoren en subsidies. Kleding competitieteams. 

Reservering € 4000,- Akkoord door vergadering. 

e. Meerjarenraming; resultaten 2022 € 8.900,-. Raming 2023 € 4000,- 

http://www.tvgrootveld.nl/


f. Kantine cashless en stop consumptiekaarten. Kassasysteem is verouderd. 

 

5. Organisatieplan TV Grootveld,  

Tot op heden werken we met commissies. 

Vanaf nu heten ze TEAMS: Presentatie en uitleg structuurplan door Monique van der Zanden. TEAM PR; Hoe ziet 

de organisatie eruit vanaf 2023; Eerst stelt ze zichzelf voor. 

Alles stamt af van ALV 2022; Organigram en commissies. Alle commissies komen TEAM te heten. Monique 

presenteert de blauwdruk communicatie; totale plan is goedgekeurd door bestuur. 

Bestuur wordt dagelijks bestuur. 3 Personen: voorzitter, secretaris en penningmeester; 5 commissies worden 6 

TEAMS. Profielen teams opgesteld, zie opstelling syllabus. Ieder TEAM krijgt zijn eigen account en outlook-adres. 

Emailadressen gaan aangepast worden. Verder aandacht voor presentatie Facebook en clubblad. 

 

6. Pauze. Iedereen krijgt een drankje aan de bar. 

 

7. Stand van zaken Padelbanen; mogelijkheden en moeilijkheden. Powerpointpresentatie door Chris. 

We kunnen twee tijdelijke padelbanen huren voor 3 maanden. Exploitatie wordt buiten TV Grootveld om geregeld. 

Voordelen zijn de kantineinkomsten. Situatie aanleggen eigen padelbanen: 

Moeilijkheid: vergunning en bestemmingsplan door gemeente; Uitbreiding buiten onze hekken wordt niet 

toegestaan. Hogedruksgasleiding aan de zuidzijde moet bereikbaar blijven voor Enexis. Ingang tennispark mogelijk 

verhuizing naar zuidzijde. Hoe zit het met geluidsoverlast? 

Mogelijkheden: Andere plaats; achter baan 7; Spaanse bedrijven kunnen goedkoper bouwen. Financiering dmv 

obligaties. Kostenplaatje € 10.000, - per baan per jaar. Vraag aan vergadering: halen we 100 extra leden? 

Betalingssysteem aanpassen? Reserveringssysteem digitaal invoeren. Automatische betaling. 

Combinatie van abonnementen is mogelijk. Echt lidmaatschap blijft toch een pre, is het uitgangspunt in de 

vergadering. 

Globaal overzicht Tennispark en TTV Fortus. Wat kunnen we samen doen?  

 

8. Rookvrij park. Introductie verderop in het jaar, samen met TTV Fortus. 

 

9. Huldiging competitiekampioenen. Ze worden genoemd; Iedere winnaar krijgt een consumptiebon om in 

onze kantine te gebruiken. 

 

10. Rondvraag.  

a. Harry: team parkbeheer: Sleepnetten tijdelijk verwijderd. Komen terug na 1 maart. 

b. Rob: komt er kip/kuiken toernooi? Activiteiten staan in de ontwikkelingsfase. Bijdrage van leden is gewenst. 

c. Ankie Wuisman: training jeugdleden goedkoper maken om zo deze training effectiever te maken. 

d. Ger: In 2022 is ons lid Lou van Horne overleden op 62-jarige leeftijd. 

 

11. Sluiting en napraten met een drankje. 

 

Bestuur TV GROOTVELD. 

 

 


