
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BAARLE 5 JULI 2021

Aanwezig: bestuur TC Baarle en 11 leden (zie presentielijst)

1. Geert-Jan opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

Geert-Jan opent de vergadering met aan te geven wat een bijzonder jaar het is

geweest met Corona. Het clubhuis langdurig dicht en geen toernooien. Men kon wel

enkelen en recentelijk ook dubbelen.

2. Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Doornemen notulen ALV d.d. 17 februari 2020.

Er zijn geen opmerkingen. Deze notulen zijn goedgekeurd.

Doornemen notulen ingelaste ALV d.d. 9 juni 2020.

Er zijn geen opmerkingen.De notulen zijn goedgekeurd.

Ad Jonker vraagt naar een update over HCB en TC Baarle. Geert-jan geeft aan dat alles

is afgewerkt. De rekeningen zijn betaald door HCB, de hockeyspullen zijn opgehaald

en de sleutels zijn ingeleverd.

4. Bespreking en vaststelling verslagen bestuur.

Wil (Barcommissie):

Afgelopen jaar hebben we weinig omzet gedraaid i.v.m. Corona. We hebben wel veel

drank moeten weggooien omdat deze over de datum was geraakt. Vooral tijdens de

tweede lockdown hebben we veel weg moeten gooien omdat de brouwerijen toen

geen bier meer hebben teruggenomen.

Doordat de koelingen te weinig aan hebben gestaan is een verdamper van de

bierkoeling stuk gegaan. Deze is inmiddels vervangen.

De afgelopen 26 jaar was ik bestuurslid en voorzitter van de barcommissie. Ik heb dit

altijd met veel plezier gedaan. Samen met Cilia heb ik al die jaren ook voor de sleutel

van TC Baarle gezorgd. Het zal best even wennen zijn als er geen TC-sleutel meer in

onze hal ligt, zeker voor de kleinkinderen die hem altijd oprapen om aan opa te

geven.

Bij deze deel ik jullie mee dat ik mijn bestuursfunctie neerleg en alles overdraag aan

René Sagius. Natascha van der Vlist zal René helpen met de barwerkzaamheden.

Jos (penningmeester):

Vanwege Corona hebben we afgelopen jaar veel steun gekregen van de overheid

(vergoeding vaste kosten overheid), te weten €7000,00. En ook steun van de

gemeente Baarle-Nassau, zijnde €2000,00, door het niet volledig te hoeven voldoen



aan de baanhuur. Ook zijn de uitgaven met betrekking tot gas/water/licht het

afgelopen jaar beduidend lager uitgevallen door Corona.

Thérèse vraagt waarom er dan toch een contributieverhoging heeft plaatsgevonden?

Geert-Jan antwoordt dat je wel hebt kunnen tennissen (enkelen/dubbelen) maar dat

er geen toernooien hebben kunnen plaatsvinden. Bovendien is dit in de ALV van 2019

afgesproken. Daarboven komt nog dat in de ALV van 2020 is besloten de

contributieverhoging van €15,00 voor 2020 niet op te heffen, ondanks Corona,

vanwege de minder rooskleurige financiële situatie waarin TC Baarle zich bevindt.

Jacqueline vraagt of het steunbedrag van de overheid zeker kan worden

teruggevorderd?

Jos antwoordt dat hij hier voor 1 augustus 2021 uitsluitsel over krijgt en dat dit

bedrag tot dan staat geparkeerd.

5. Financiën / begroting

Toelichting en bespreking financiële stukken

Jos overhandigt iedereen de winst- en verliesrekening 2020 (zie bijlage) en bespreekt

deze stap voor stap. Voor 2020 heeft Jos geen begroting gemaakt omdat er veel

onzeker is door Corona. Het ledenaantal gaat wel omhoog.

Ad vraagt waarom de balans er niet bij zit? En het saldo totaal?

Jos geeft aan dat er geen veranderingen zijn.

Verslag Kascontrolecommissie

Jacqueline en Bart hebben een digitale controle uitgevoerd. Ze hebben

steekproefsgewijs boekingen gecontroleerd en hierbij geen onregelmatigheden

aangetroffen.

Ze hebben nog wel enkele vragen.

Commissie vraagt zich af waarom er nog een postbus aangehouden moet worden. De

kosten hiervoor bedragen €275,00 per jaar. Waarom geen eigen postadres?

Jos legt uit dat TC Baarle geen eigen adres heeft op het park. Gemeente krijgt dit niet

opgelost. Zij stuurt ook nog steeds veel post via de postbus. Verder is het veel

reclame wat in de postbus belandt. Geert-Jan geeft nog aan dat dit onderwerp al

binnen het bestuur is besproken. Besloten is dat de via de postbus binnengekomen

post zal worden geïnventariseerd en dat het bestuur daarna een beslissing hierover

neemt.

Commissie vraagt zich af hoe je kunt controleren of degene die tennist ook op de

ledenlijst staat? Er is namelijk geen ledenlijst.

In verband met de privacy mogen er geen ledenlijsten meer rondgestuurd worden.

Alleen de penningmeester heeft de ledenlijst in zijn bezit.



Benoeming Kascontrolecommissie

Bart moet met de Kascontrolecommissie stoppen. Jacqueline blijft nog een jaar.

Natascha neemt de taak van Bart voor de komende twee jaar op zich.

Décharge bestuur en penningmeester

De Kascontrolecommissie keurt de boekhouding goed en daardoor zijn het bestuur

en de penningmeester gedechargeerd.

6. Voorstellen van het bestuur t.a.v.

Inning contributie

De KNLTB zal eind januari 2022 de contributie voor TC Baarle innen.

Contributiebedragen 2022

Besloten wordt de contributie gelijk te laten blijven aan 2021.

Lidmaatschappen

Alle vormen van lidmaatschap blijven gehandhaafd. Geert-Jan wil hierbij

benadrukken dat het zomerlidmaatschap loopt van mei tot en met augustus. Het is

niet de bedoeling dat mensen dan ook al in april op de banen worden gesignaleerd.

Ad stelt voor om een halfjaarabonnement te creëren. Geert-Jan is dan bang voor een

uitholling van het ledenbestand. Maar dit komt zeker op de agenda van het bestuur.

Barprijzen kantine

De barprijzen blijven gelijk aan 2020.

De marge van de baromzet is betrekkelijk laag. Het bestuur heeft daarom besloten

om een niet te duur kassasysteem aan te schaffen. Hierin kunnen onder andere

(competitie)teams worden opgenomen met als doel een beter inzicht in de in- en

verkoop van de drankvoorraad.

7. Samenstelling bestuur

● Voorzitter: Geert-Jan

● Penningmeester: Jos

● Barcommissie: René

● Secretaris: Iris

● Algemene Zaken: ?

Geert-Jan neemt officieel afscheid van Wil en dankt hem voor zijn jarenlange inzet in

het bestuur en voor TC Baarle in het algemeen.



8. Ontwikkelingen

Toekomst banen 1 en 2

Er zijn twee opties, te weten opgeven of behouden. De optie behouden ‘in ruste’ is

geen haalbaar scenario in verband met aansprakelijkheid. Wie zou er aansprakelijk

zijn indien er een calamiteit plaatsvindt? De gemeente of TC Baarle? Kans op

ongelukken wordt steeds groter als de toplaag niet zou worden vervangen, het

groot-onderhoud achterwege blijft en de verlichting niet wordt vervangen. De

gemeente gaat hier niet mee akkoord en TC Baarle moet dit ook niet willen.

Als TC Baarle banen 1 en 2 opgeeft bespaart zij in haar huuruitgaven. Hiertegenover

staat dat er inkomstenderving plaatsvindt omdat er minder competitieteams kunnen

spelen en daardoor minder inkomsten verkregen worden.

Daarenboven komt dat de gemeente Baarle-Nassau in haar begroting van 2022 heeft

opgenomen om de toplaag van zes banen te vervangen.

In 2022 neemt de gemeente ook een besluit over de LED-verlichting, dit zou dan

betrekking hebben op alle zes de banen. Hoge kosten die door de gemeente worden

gedragen.

Als beide banen worden afgestoten wordt het bijna onmogelijk om ze weer terug te

krijgen. Weg is weg. Het bestuur adviseert daarom, gezien het voorgaande, de ALV

om de banen te behouden. De ALV stemt hiermee in.

Onderhoud van het park

Het onderhoud van het hele terrein van TC Baarle blijft een grote, terugkerende klus.

Geert-Jan heeft dit jarenlang praktisch in zijn eentje op zich genomen. Daar moet

verandering in komen. Er kunnen groepjes mensen opstaan voor het regelmatig

onderhouden van het terrein of er komt een betaalde kracht. Als het eerste niet

gerealiseerd wordt is er geen andere keus dan iemand inhuren.

Walter vraagt of er geen hulp verkregen kan worden via het ABG-project?

Geert-Jan vraagt het na bij Jozias van Sas.

Vacatures

Er zijn verschillende vacatures bij de organisatie van de diverse toernooien. Het

bestuur hoopt dat er mensen opstaan om in ieder geval enkele in te vullen. Haast de

voltallige organisatie van het Open Toernooi heeft aangegeven er mee te gaan

stoppen. Geert-Jan gaat actief op zoek naar jongere mensen om deze plaatsen op te

vullen.



9. Rondvraag

Natascha vraagt zich af waarom er in het voorjaar geen ‘opschoondag’ is gehouden?

Dit is een gevolg van Corona. De kantine is heel lang gesloten geweest.

Natascha zou ook graag zien dat de website wordt vernieuwd/ aangepast/ up to date

gehouden.

Jenny zal voor de volgende bestuursvergadering worden uitgenodigd om dit te

bespreken.

Geert-Jan bedankt de aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering.


