NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BAARLE 17 FEBRUARI 2020
Aanwezig: bestuur TC Baarle en 26 leden (zie presentielijst)

1. Geert-Jan opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
2. Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Doornemen notulen ALV d.d. 25 februari 2019.
Er zijn geen opmerkingen. Geert-Jan heeft nog een aanvulling op punt 4B met
betrekking tot vervanging van de toplaag. De gemeente, in de persoon van Matty
Schuurmans en Ferdy Martens van de KNLTB hebben de toplaag van alle banen
gemeten. De toplagen bleken overal nog minstens 6 mm dik te zijn en pas bij een
dikte van 4 mm kan er worden gesproken over vervanging. Dit houdt in dat er nog
gewacht gaat worden met vervanging van de toplaag.
De notulen worden goedgekeurd.

4. Bespreking en vaststelling verslagen bestuur.
Geert-Jan:
● HCB
De aanleg van het hockeyveld voor HCB gaat zeker door. De gemeente heeft het
nieuwe bestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Deze procedure zal tot het
derde kwartaal 2020 duren waarna de gemeenteraad tot haar definitieve
besluitvorming kan komen. De realisatie van de baan staat gepland voor eind
2020.
Als banen 1 en 2 worden afgebroken wil TC Baarle graag het keramisch zand
hergebruiken. Dit dient TC Baarle wel zelf te organiseren. Te zijner tijd zal er een
beroep op een aantal leden worden gedaan. Ook heeft TC Baarle aangegeven bij
de gemeente dat ze graag de lage hekwerken wil hergebruiken. Deze dienen ook
zelf te worden gedemonteerd.
Het hekwerk rond het hockeyveld zal aan de kant van de ballenvangers 5 meter
hoog worden, aan de kant richting Gloria 2 meter en tussen HCB en TC Baarle 1
meter hoog, een zogenaamd ‘leunhekwerk’. De poort van TC Baarle en het
toegangspad gaan beide verenigingen gezamenlijk gebruiken.
Carlo Kusters merkt op dat met een ‘leunhekwerk’ van 1 meter het terrein van TC
Baarle wel erg ‘bloot’ komt te liggen. Bezoekers en leden van HCB hebben dan vrij
toegang tot het terrein van TC Baarle. Dit is wellicht in het kader van veiligheid
en/of vernielingen niet wenselijk. Een hoger hek met ieder een eigen
toegangspoort is dus wenselijker?

Geert-Jan neemt dit op met Job Dijkstra van de gemeente.
Geert-Jan zal de laatste situatieschets van de ligging van de hockeybaan op de site
van TC Baarle zetten.
De bestaande omheining van houten palen met prikkeldraad wordt aangesloten
op de hoeken van het hockeyveld en waar nodig vervangen.
TC Baarle heeft aan de gemeente gevraagd of zij de toegang tot het minibaantje
kunnen omdraaien zodat deze ingang aan de kant van baan 3 komt. Zo blijft het
minibaantje meer onderdeel van het tennispark.
In het kader van de nieuwe situatie wordt de gebruiksovereenkomst tussen de
gemeente en TC Baarle aangepast. Het gebruik van banen 1 en 2 vervalt en
daarmee wijzigen de kosten.
Arnold van de Berg vraagt of de bosschage achter de banen 4 en 5 verhardt of
ingezaaid met gras kan worden omdat er heel vaak ballen in verdwijnen?
Geert-Jan geeft aan dat dit een keuze is. De bestaande planten kunnen altijd
verwijderd worden.
● Toekomst park
De gemeente is bezig met het opstellen van een uniform sportverenigingen
accommodatie beleid.
Dit heeft onder andere betrekking op:
● Verlichting
● Bomen rond de kantine
● Bestrating (opdruk door wortels)
● Drainage

Toekomst Lokaal Sportakkoord voor Sportverenigingen Baarle-Nassau
Initiatief vanuit de gemeente waarin diverse lokale verenigingen uit Baarle-Nassau
aan deelnemen. Dit akkoord strekt zich uit over meerdere jaren met als doel:
●
●
●
●
●

Onderlinge samenwerking tussen verenigingen bewerkstelligen
Vernieuwend aanbod met betrekking tot ledenwerving
Inzet van vrijwilligers
Verduurzaming
Gemeente biedt de buurtsportcoach aan

TC Baarle gaat deelnemen aan twee acties.

● Nieuwe leden

De samenwerking met Gloria UC begint zijn vruchten af te werpen. Als een gevolg van
deze samenwerking heeft een aantal “voetballers” een nieuw tenniscompetitieteam
gevormd. Hopelijk gaat dit zich verder uitbreiden.
Om nieuwe en oude deelnemers aan de competitie te ondersteunen wordt er een
avond gegeven waarvoor alle (competitie)teamleiders worden uitgenodigd met als
doel uitleg te geven over de do’s en don’ts tijdens de competitiedagen.
Wil
De baromzet is afgelopen jaar iets minder dan in 2018. Dit kan verklaard worden
doordat de barprijzen in 2019 gelijk zijn gebleven aan die van 2018 maar de
inkoopprijzen zijn gestegen. Wil stipt nog aan om de regels voor de bardienst voor
aanvang nog eens goed door te lezen zodat iedereen ze goed naleeft zodat TC Baarle
geen gedoe krijgt met buren, politie en/of gemeente. Ook geeft hij aan dat de
sluitingstijd nog steeds 1 uur is. Mocht het onverhoopt toch later worden moet er
zachtjes naar huis worden gegaan!
Wil sluit af met aan te geven dat hij eind 2020 definitief gaat stoppen met zijn
baractiviteiten en dus ook met zijn bestuursfunctie. Een dringend verzoek aan
iedereen om uit te kijken naar een goede opvolger!

Tom Oranje heeft nog de vraag waarom TC Baarle nog steeds zowel pin- als
cash-betalingen accepteert? Is het niet veel veiliger om alleen pin-betalingen te
hanteren, net zoals bij omringende tennisverenigingen?
Geert-Jan geeft aan dat het contante geld veilig in kokers onder de grond wordt
opgeborgen. Er zijn nog steeds momenten waarop met contant geld betaald wordt.
Sommige mensen hebben geen pinpas bij zich of op momenten waarop mensen geld
uitleggen en er op het einde van de avond geld overblijft (OC). Dit restant zou met
pinnen verdwenen zijn en wordt nu gespaard voor een volgende gelegenheid.
Besloten wordt om jaar op jaar te kijken of de mogelijkheid tot contante betaling in
stand moet blijven.

Jos
Door omstandigheden heeft er nog geen kascontrole plaatsgevonden.
Jos deelt de winst- en verliesrekening 2019 uit. Het aantal leden is ongeveer gelijk
gebleven aan 2019 (110 leden). Het uitgekeerde subsidiebedrag van de gemeente
was in 2019 €1000,- minder dan in 2018. Dit is te verklaren uit het feit dat deze
€1000,- subsidie bestemd was voor jeugdactiviteiten, welke niet hebben
plaatsgevonden en dus ook niet werd toegekend. Voor het jaar 2020 heeft de
gemeente in totaal €1000,- subsidie toegezegd.

Staf van Aelst geeft aan dat de gemeente ook subsidie toewijst voor
seniorenactiviteiten.
Jos gaat dit navragen bij de gemeente.
De inning van contributiegelden gaat voortaan via de KNLTB lopen. Dit heeft als
voordeel dat er maar één administratie gevoerd hoeft te worden en veel
overzichtelijker is. Ook is er sneller inzicht in welke leden hun contributie nog moeten
voldoen. Inning van de contributie loopt nu nog via een automatische machtiging aan
TC Baarle. Waarschijnlijk moet er door alle leden een nieuwe machtiging worden
afgegeven aan de KNLTB voor inning van de contributie. De kosten voor inning van de
contributie door de KNLTB bedragen €1,- per lid per jaar, exclusief automatische
incasso-kosten.
Pascalle Smits vraagt of de problemen met de contributie-inningen in 2019 zijn
opgelost?
Jos geeft aan dat deze voor 98% zijn opgelost.
Wim de Bie en Ad Jonker geven beide aan dat ze een betere communicatie zeer
wenselijk zouden vinden. Communicatie naar nieuwe leden, vertrekkende leden,
adreswijzigingen en dergelijke. Gebrek aan communicatie bijvoorbeeld na inschrijving
via het aanmeldingsformulier. Nieuwe leden horen na aanmelding niets meer van TC
Baarle. Wenselijk zou zijn:
o
o
o
o
o
o

Hoe schrijf je je in voor de Nieuwsbrief?
Hoe werkt de bardienst?
Wat wordt er georganiseerd?
Waar kunnen ze aan meedoen?
Inloggegevens?
Etcetera

Dit is een taak van het bestuur!
Staf van Aelst vraagt naar een volledig overzicht van alle rekeningen.
Toon van Kaam vraagt wat er nog op de spaarrekening staat?
Jos antwoordt dat er nog €25.000,- op de spaarrekening staat.
Toon van Kaam vindt dat de jaarlijkse feestavond niet meer gratis mag zijn voor de
aanwezige mensen in verband met de slechte financiële situatie.
Geert-Jan antwoordt hierop dat de feestavond voornamelijk bijgewoond wordt door
de actieve leden, de broodnodige vrijwilligers die het hele jaar klaarstaan voor TC
Baarle. Dit zijn de kleine groep mensen die steeds vertegenwoordigt zijn op alle
activiteiten die door TC Baarle worden georganiseerd. Hierop drijft de club. Eén keer
per jaar iets terug doen voor deze mensen is dan ook geen luxe.

Toon van Kaam geeft aan dat in de notulen van de ALV van 2019 is opgetekend dat de
post ‘feestavond’ in de winst-en verliesrekening apart zou worden opgenomen.
Jos zegt toe dat dit de volgende keer zeker als aparte post wordt opgenomen.
De ALV neemt het volgende besluit: vanaf 2021 moeten partners (niet-leden) of leden
die niet helpen met vrijwilligerswerk voor TC Baarle €10,- betalen voor deelname aan
de feestavond.
Toon van Kaam vraagt naar de baromzet in de maanden december, januari en
februari?
Jos antwoordt dat in de maanden januari en februari niet veel wordt getennist. De
baromzet bedraagt dan ongeveer €50,-.
Toon van Kaam vraagt zich af waarom de vijf koelunits in deze maanden dan wel
moeten draaien?
Omdat de kascontrole door de Commissie nog niet heeft kunnen plaatsvinden kan het
bestuur nog niet gedéchargeerd worden voor het jaar 2019. Besloten wordt om op
maandag 30 maart 2020 om 20.00 uur een verlengde ALV te houden met als enige
agendapunt financiën. Jos kan tijdens deze vergadering zijn financiële stukken verder
verduidelijken en de Kascontrolecommissie kan haar verslag doen. Ook kan een
opvolger worden benoemd voor Jan Smant, in de Kascontrolecommissie.

5. Voorstellen van het bestuur t.a.v.
Contributiebedragen 2020
Voorgesteld wordt door het bestuur om de contributie te verhogen met €15,- per jaar
per lid. Het nieuwe contributiebedrag wordt dan €150,- per jaar per spelend lid. Alle
andere lidmaatschapsvormen worden met eenzelfde percentage verhoogd. De leden
van de vergadering gaan hiermee akkoord.
Barprijzen 2020
Het bestuur stelt voor de barprijzen te verhogen naar:
Fris
€2,Thee/koffie
€1,50
Bier
€2,Belgisch bier
€3,Wijn
€2,50
De vergadering gaat akkoord met deze prijsstijging.
6.
●
●
●
●

Samenstelling bestuur
Voorzitter:
Geert-Jan
Penningmeester:
Jos
Barcommissie:Wil
Secretaris:
Iris

● Algemene Zaken

?

Dit bestuur blijft komend jaar ook aan.
Pascalle Smit vraagt wat Algemene Zaken omvat?
Geert-Jan verduidelijkt dat de functie het dagelijks functioneren van de club behelst,
waaronder onderhoud kantine, verwarming, verlichting, contact met de gemeente.
Geert-Jan benadrukt nogmaals dat het bestuur dringend op zoek is naar iemand voor
sponsorzaken.
7. Ontwikkelingen
● Vacatures
Aansluitend op het voorgaande zijn er ook een aantal vacatures voor de organisatie
van de diverse toernooien. Wederom een dringend verzoek aan alle leden om in actie
te schieten! Ook het aantal BOPP-ers, voor het baanonderhoud, neemt in de loop der
jaren af. Daarom stelt Geert-Jan voor om een baanonderhoud-poule op te gaan
starten. Een aantal dagen in het jaar met een paar mensen de banen onderhouden.
Geert-Jan geeft ook duidelijk aan dat als dit onderhoud niet door de leden gedaan
gaat worden, er mensen voor ingehuurd moeten worden. Wat natuurlijk weer niet
goed is voor de kostenbeperking.
Eric Laurijssen vindt het idee van de onderhoudspoule goed en wil daar graag aan
meewerken maar heeft dan wel het verzoek om deze dagen niet uitsluitend op
zaterdag te plannen maar ook een paar keer op een avond in de week. Sommige
mensen kunnen niet op zaterdag, waaronder hijzelf.
● Actie JUMBO
De JUMBO gaat weer van start met een sportverenigingenactie van 4 maart tot en
met 28 april 2020. Als je boodschappen gaat doen bij de JUMBO kun je gaan sparen
voor gratis sportartikelen van TC Baarle. Het voordeel voor TC Baarle is dat voor elk
sportartikel dat van TC Baarle tijdens deze actie wordt afgenomen, €1,- voor TC Baarle
is. De leden van TC Baarle krijgen binnenkort een eigen spaarboekje in de bus.
● Besteding €700,- van organisatie Clubkampioenschappen
De organisatie van de Clubkampioenschappen heeft de afgelopen jaren €700,opgehaald met het houden van een tombola. Ze willen dit bedrag graag besteden aan
de uniforme, duurzame aankleding van het clubgebouw. Ze hebben ook een aantal
inrichtings-accessoires gekregen van Marly van Ponderosa. Er is nog een bedrag van
€225,- overgebleven.
● AED
Vanuit de BOPP-ers is het verzoek gekomen om het AED-apparaat te verplaatsen van
binnen naar buiten. Waar het in geval van nood veel beter en sneller bereikbaar is.
Verzoek is om het apparaat onder de overkapping te hangen. Hier moet dan wel een
speciale kast omheen zodat het apparaat bestand is tegen allerlei weersinvloeden.

Deze kast kost €140,-. De organisatie van de Clubkampioenschappen stelt spontaan
voor tijdens de vergadering om dit bedrag uit hun ‘potje’ te bekostigen.

8. Rondvraag
Geert-Jan:
Het veteranentoernooi wordt vervangen door het openingstoernooi. Dit toernooi is
bestemd voor alle leden. Speciaal voor de mensen die ’s avonds niet willen/kunnen
tennissen wordt de mogelijkheid geboden om overdag toch mee te spelen. Dit
toernooi zal gehouden worden van 21 tot en met 27 maart.
De jaarlijkse opschoondag is op zaterdag 21 maart om 9.00 uur in de ochtend.
Walter:
Zijn er genoeg mensen met een certificaat om achter de bar te staan?
Wil geeft aan dat er voldoende mensen hun certificaat hebben gehaald. Alle
certificaten liggen uitgeprint achter de bar.

Geert-Jan bedankt de aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering. De
verlengde ALV is op maandag 30 maart 2020 om 20.00 uur.

