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Sportpark De Lemelvelden Hapert, tel. 0497 384497  www.dehellekens.nl 

 
Notulen van de algemene ledenvergadering woensdag 01-02-2017 om 20.00u in de Hellekeet 
 
Afmeldingen 20 personen waaronder van het bestuur Remco en trainster Mijke 
Aanwezig 36 personen 
 
1 Opening: 
Patrick opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Vergadering wordt opnieuw geopend. 
 
2. Notulen 1 februari 2016: 
Verslag wordt goedgekeurd.  
 
3 Jaaroverzicht activiteiten en commissies: 

 Algemeen: 
- Werven nieuwe leden. Daisy en Maggy hadden meegedacht.  
- In 2017 komt een Buurttoernooi.  
- Maak kennis met tennis in begin van het jaar 2016. Van de 13 zijn er 7 of 8 lid geworden en 

gebleven. 
- Nieuwe trainer. Begin groei. Moeten goed in overleg blijven.  
- Indien iemand suggesties heeft graag TC benaderen. 
- Meer met Bladel samenwerken. Mijke moet spil zijn met jeugd. Op senioren gebied is dat nog 

wat minder.  
- Blij met upgrading dag; voor uitstraling van park. 
- Vanuit KNLTB. Komt nieuw systeem. In zee met organisatie met bond die voor hockey werkt, 
- Clubapp is nieuw zie punt 8 

 TC:  
In begin van het jaar ging het weer goed, ook de “maak kennis met tennis” verliep goed ondanks 
het koude weer. Na open toernooi zakte animo zodat de clubkampioenschappen zijn geschoven 
naar begin 2017. 
Voor 2017: 1 april buurttoernooi. Hopelijk dat leden met niet leden uit de buurt inschrijven. Ook 
weer “Maak kennis met tennis” gekozen  voor mei. Clubkampioenschappen gaan naar september. 
Verder hoopt de TC dat leden meer inschrijven en dat ze een druk jaar krijgen. 

 Jeugdcommissie: 
Jeugd bij TC voegen. Zorgelijke toestand. Samen met Bladel dingen organiseren. Bijvoorbeeld  een 
strippenkaart. Schooltennis wordt ieder jaar op scholen gegeven. Weinig respons met jeugd. Ook 
om groepjes te formeren. 

 Sponsoring: 
Aantal trouwe sponsoren. Te weinig tijd voor commissie. Kerstboompjes gebracht als dank naar 
grote sponsoren.  
Moeten iemand hebben om langs te gaan bij allen. Veel windvangers zijn leeg. 

 Open toernooi: 
Grandioos verlopen. Natste week van 2016. Tennishallen waren toevallig vol. De rest van de 
wedstrijden naar Bladel. Meeste wedstrijden ooit. Record aantal deelnemers. Hellekens culinair is 
erg in trek. Gelukkig finale dag zonnetje. Geslaagd toernooi. Helaas ook veel vrijwilligers afscheid 
genomen. Op zoek naar vrijwilligers. 

 Bar/ Hellekeet:  
Bardienst. Belangrijk dat je invult dat je bardienst hebt gedraaid. Ans stopt met de barcommissie.  

 Baan en baanonderhoud: 
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In augustus heeft Ubbink de banen doorgeblazen. Vegen niet met vochtig weer. Klachten over 
baan 3 en 4. Een van de reden omdat er te weinig gespeeld wordt. Met dooi mag je niet spelen. 
Verantwoordelijkheid bij baancommissie. Netten slap hangen. Is duidelijkheid gewenst. Banen zijn 
in goede conditie. Sponsorcommissie volgend jaar laatste jaar van Ubbink. Bestuur kijken wat ze 
kunnen doen.  
Jac en Kees hangen netten slap wanneer er niet getennist mag worden. 

 
4 Financiën 2016: 
Draait om opbrengsten en kosten.  

 Inkomsten: 
Gemeente Bladel heeft nog te weinig geld overgemaakt. Als het goed is komt dat nog.  
Goed open toernooi. Ondanks weer. 
Barafkoop mensen die in 2015 geen bardienst had gedraaid. En aantal afgekocht. Iedereen die nu 
al aangeeft om af te kopen wordt meteen geïncasseerd. 

 Uitgaven: 
Hoger bedrag baanonderhoud. Onderhoud van gravel veel over door onderhoud. 
Op drank elke euro inkoop is 2 euro verkoop. Normaal 5 x in horeca. Omzet neemt af door minder 
leden.  
Vraag of er gepind kan worden: abonnement van pin is duur.  
Investeringen; o.a. banken, bezems. 
Je moet blijven reserveren. 
Winst neemt af. Contributie en de bar hoeven dit jaar niet verhoogd te worden. 

 Balans 
- Gekeken nieuwe lichtinstallatie. 5 banen. Vanaf januari  hangen er meters per baan om te 

kijken wat het stroomverbruik is per jaar. Volgende jaarvergadering weten we meer. We 
hebben nog lampen. Nu gaat er steeds iemand in de lichtmast? Kijken naar oplossing.  

- Van het Vriendenbord is een buitenklok van gekocht. Voelspriet hangt op een plek waar 
warmte niet weg kan. Kijken wat we kunnen doen. 

- Er is nog een algemene reserve. Reserve moeten we houden. 
- Wat met gravelbanen? Hebben te veel banen voor ledenaantal. Fijn voor competitie en open 

toernooi. Wat zijn onderhoudskosten? Wanneer versleten zijn moeten we alles goed bekijken.  
Vraag: 3 jarig contract stopt dit jaar met energieleverancier. Kijken wat dit op kan brengen.  
Zonnepanelen. Waarom komt gemeente niet? Gem Bladel wil alle openbare gebouwen voor 2022 
duurzaam maken. Wij staan voor 2021. Zou voor club geen kosten meebrengen maar ook geen winst. 

- Komend jaar gaan ze boeiboorden vernieuwen volgens Wil. Praten over installatie van ijzeren 
balken (voor eventueel zonnepanelen). Nemen dat met gemeente op. 

- Kascontrole door Leny Totté en Lia Jansen. Hebben de boeken gecontroleerd en alles in orde 
bevonden. 
Controle 2018 Lia Jansen en Yvonne Maathuis. Reserve Inge Sluis. 

 
 
5 Begroting 2017: 
Nog maar 214 leden. Paar rustende leden. Hopelijk volgend jaar positief saldo. 
 
6 Opbouw ledenbestand: 
Edwin Giethoorn contact samen met Patrick.  
Meer als de helft is ouder dan 45 jaar, 
Proberen om jongere leden te krijgen, oud voetballers ed. 
Wij zitten ver boven het landelijke gemiddelde qua ledenvermindering.  
Vraag Kees S; Wat is de oorzaak: kinderen, darten is nu in trek. Tennis is moeilijk, apart betalen lessen etc. 
Jeugd zit vooral in Eersel. Zoekt elkaar op. Waarom niet alle jeugd bij elkaar en overal kunnen tennissen. 
Buiten KNLTB indelen en eigen competitie? In de toekomst misschien wel in kinderopvang.  
 
7 Commissies 2017: 
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Dit jaar nemen we afscheid van Yvonne Maathuis sponsorcommissie en van Ans Schellekens na 15 jaar 
barcommissie. Met dank. Zoeken vervangers.  
Vacatures barcommissie, sponsorcommissie, jeugdcommissie 
 
8 Clubapp: 
Ontwikkeling KNLTB. Snel contact met leden. Ledenbestand gaat per 14-2-17 over. Daarna kan de andere 
(Clubapp) open. 
Wat kun je ermee: banen reserveren, afspreken met andere leden (ook fijn voor nieuwe leden), 
clubnieuws: bijv. banen niet beschikbaar, clubagenda. 
3 maanden op proef. Kijken wat we ermee kunnen. Hopelijk veel deelnemers. Kosten voor club €15,= per 
maand. Indien luxe app voor alles incl. logo € 40,=. 
 
9 Jaarkalender activiteiten 2017: 
Paar activiteiten nog niet op.  
Jeugdtoernooi met Bladel moet nog, disco tennis, bowlen etc. 

13-01  Nieuwjaarsreceptie 
Jan- feb clubkampioenschappen 2016 

 1-2 jaarvergadering 
 Maart upgradingsdag 
 Maart “Maak kennis met tennis” jeugd 
 18-03 bierproefavond 
 19-03 Informatiebijeenkomst jeugd t.a.v. competitie 
 Maart mix-clubkampioenschappen 
 01-04 buurttoernooi 
 Vanaf 06-04 voorjaarscompetitie KNLTB 
 In mei “Maak kennis met tennis” senioren 
 24-05 Derby toernooi 
 10 tm 18-06 Open toernooi 
 16-06 Seniorentoernooi 
 Vanaf september Najaarscompetitie KNLTB. 
 
10 Rondvraag: 

 Theo Tijssen: Soort introductiefolder nieuwe leden. Startersboekje, baanonderhoud.  
 Dirk vd Woerd: Leden boven de 80 geen bardienst. Kunnen wel mee eens zijn 
 Wil Bolte: Leden met andere verenigingen ruilen voor uitwisseling. Geen baanverhuur. Keer uit en 

thuis. Den Bosch wil wel weer. Voor initiatieven staan we open. Wel op tijd melden.  
 Ad Willems: Hoeveel banen mag toss op woensdag hebben. In winter wanneer er 

wintercompetitie is. Wat gaat voor? Formeel kun je niet van een vrije tennisser verwachten dat ze 
meedoen met tossen. Les en competitie gaan voor.  

 Jan Schellekens: Op gastenboek staat onzin. Kijken dat na en halen het weg. 
Iedereen drankje van club. 
 
Kom gedurende het jaar naar het bestuur voor suggesties en vragen. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


