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

 

Algemene Ledenvergadering woensdag 6 Februari 2019 

Afmeldingen: 19 personen, aanwezig: 36 personen 

1. Opening.  

Patrick opent de vergadering en heet iedereen welkom en sluit meteen de vergadering omdat er te 

weinig leden zijn. Vergadering wordt opnieuw geopend. 

2. Notulen d.d. 31 jan. 2018.  

Door het bouwen aan de nieuwe website kun je nu geen oude notulen vinden. De notulen zijn 

goedgekeurd. 

3. Jaaroverzicht activiteiten en commissies:  

i. Algemeen 2018:  

Er wordt even stilte gehouden omdat Kees van Beers afgelopen jaar is overleden. Hij is 

altijd erg betrokken geweest bij de Hellekens als lid en o.a. als hopper.  

2018 was een lastig jaar voor het bestuur: Twijfels ledenaantal, investeringen die eigenlijk 

nodig zijn, tot hoever kun je daarmee gaan, veel keuzes. Er moeten eigenlijk wat dingen 

veranderd worden. Moeten we groots investeren? Gemiddelde leeftijd was 2 jaar geleden 

tussen de 50 en 60jaar en dat is in de laatste 2 jaar ook verouderd. Contributie laag houden. 

Enthousiasme van leden erg belangrijk. 

Padel: zal het nog niet gaan worden. Zou nog steeds een grote kans zijn. Maar dan moeten 

er 8 mensen opstaan. We hebben veel vrijwilligers nodig.  

ii. TC / Jeugd 

Jeugd is groot zorgenkind. Onder kritisch grens. Brunchtoernooi 0 aanmeldingen bij jeugd. 

Er is niets wat aanslaat. 

TC: grootste opkomst bij eten en drinken. Derby, maak kennis met tennis, Hollandse 

avond, bieravond. Toekomst 1 daags toernooitjes met thema en eten en drinken. Meerdere 

weeks toernooitjes lopen moeilijker en dat zal waarschijnlijk ook zo wel blijven. 

iii. Sponsoring 

Vacatures open. Dit jaar alle sponsors kunnen houden. We zitten te springen om sponsors 

en iemand die in commissie zit. 

iv. Open Toernooi 

Meer als 300 deelnemers en heel mooi weer. Alles heel geslaagd. Hellekens culinair heel 

geslaagd dank zij Paula en Grarda. Zeer geslaagd toernooi.  

Wil Bolte: na toernooi probleem met opruimen van alle spullen: aandachtspunt. Prijzen die 

over zijn staan open en bloot op de tafel in magazijn. Tennisballen etc. Wanneer je ontdekt 

wat er niet goed is graag meteen doorspelen aan bestuur. 
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v. Bar / Hellekeet 

Mieke heeft niets te melden over bar.  

Alle leden moeten een cursus verantwoord alcohol schenken hebben: IVA. Volgende week 

kun je naar cursus. Anders kun je het via de volgende site zelf lezen en de test maken:  
www.nocnsf.nl/iva.  

Klik op: Doe de test. 

Hierna worden een aantal gegevens gevraagd waaronder je personalia. 

Bij e-mailadres barverantwoordelijke invullen: de.hellekens@gmail.com 
Bij naam: barverantwoordelijke invullen: MIEKE 

Als je alles juist invult,  krijg ik een kopie van het certificaat zodat ik kan zien wie de cursus 

heeft gedaan en de certificaten op de juiste plek komen te liggen. 
 

Wanneer je voorheen zo’n cursus hebt gevolgd blijft dat certificaat gelden. In de kantine 

moet een kopie liggen. Die kun je sturen naar: 

Wim S.: BTW is verhoogd en Inbev heeft dranken ook verhoogd. Gaan we verder op in bij 

punt 5. 

Ben van der H.: 2 kinderen zijn gestopt vanwege de bardienst, omdat ze zo weinig 

tennissen. Probleem dat we de bar open moeten kunnen. Wanneer doen we het goed? Net 

die mensen die rond de 18 -20 zijn.  Dubio; we hebben nog geen oplossing. Bepaalde 

structuur en orde zal er moeten zijn. 

vi. Banen / baanonderhoud 

Jac: gaat zijn gangetje, geen grootse problemen. Hopen dat het voorjaar zacht is zodat de 

banen net zo hard zijn als vorig jaar. 

4. Financieel overzicht  2018  

i. Verslag door penningmeester 

Nog steeds contributie op 100,=. Een van de enige tennisclubs hier in de buurt.  

Er zijn 8 nieuwe leden, 6 vertrokken.  

Jeugd zorgelijk.  

Vriendenbord € 1.000,= aan inkomsten. Dit jaar speaker gekocht voor open toernooi. 

Hellekeet heeft super gedraaid.   

Sproei en lichtinstallatie is grote post i.v.m. led verlichting. We zijn er nog niet klaar mee. 

Led bestuur besloten de eerste 5 banen te verlichten. Er zijn trubbels omdat we masten 

hebben van 50 jaar oud. Luiken zitten onder de grond. Jac helpt ons enorm mee. Volgende 

week laatste keer om alles goed te installeren. Baan 1 doet 1 lamp het niet goed. Hopen dat 

het binnen een paar weken opgelost is.  

Nadelig saldo € 20.000,=. Ieder jaar € 12.000,= reserveren voor banen. Zodat we na 10 jaar 

nieuwe banen kunnen hebben. Verlies door LED verlichting.   

Frank van E.: Kan subsidie van de Gemeente niet samen met huur tegen elkaar weg vallen: 

creatief idee. Dat zou in de raad moeten.  

Balans: laat je zien wat je als liquiditeiten hebt 

Potje van vrienden: Ideeën opperen.  

Klap opgevangen van algemene reserve. Uit die pot komt LED verlichting. 

http://www.nocnsf.nl/iva
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ii. Verslag kascommissie 2018: Ans Schellekens en Inge Sluis.. Hebben helemaal niets 

gevonden. Mieke doet de administratie.  

Kascommissie 2019: Inge Sluis en Ans Schellekens. Goedgekeurd. Met dank aan Ans en 

Inge. Reservelid: vacature 2 personen  

5. Begroting 2019 

We gaan uit van iets minder inkomsten.  

Prijzen van consumpties gaan toch iets veranderen. Blijven prijzen ver onder de markt. Idee om 

pinautomaat aan te schaffen. Steeds meer clubs doen het. Vragen bij Rabobank. Consequenties voor 

bardienst. Moet goed uitgedacht worden.  

WVK wil stoppen met onderhoud. John zal tot midden van dit jaar er nog zijn. We weten niet hoe 

het in de toekomst moet. Gelukkig zijn Jac en Ad nog erg druk bezig met de hoppers. Onderhoud 

ligt rond de € 10.000,= iedere jaar. Reden dat WVK stopt komt doordat de groenvoorziening minder 

personeel heeft. In eerste instantie was het per 1 jan 2019. John heeft veel kennis samen met Jac. Nu 

4 uur er week, in competitietijd 8 uur meer en open toernooi hele week. 250 uur per jaar. John is 

zeer gewild ook omdat hij een rijbewijs heeft. Er moeten cursussen gevolgd worden dat anderen het 

baanonderhoud kunnen doen. WVK vervangen: diverse vrijwilligers samen met Ad en Jac. Groot 

onderhoud firma inschakelen. Liefst iemand uit de buurt. 

Laatste punt: rondom de banen stoep is erg slecht. We zijn aan kijken om dit jaar nieuwe bestrating 

te hebben. Zijn met paar firma’s bezig.  

Wim S; kunnen we niet beter een loopband aanleggen i.v.m. gemiddelde leeftijd? 

Kees van R. website bouwen: nog invoeren. Bedrag van offerte invoeren. 

6. Contributie jeugdleden 

Maak kennis met tennis. Paar jeugdleden. Hoe kunnen we aanwas krijgen? 19 jeugdleden. Idee 

gratis tennissen voor basisschoolleerlingen met minimaal 1 training cursus volgen. We zijn 

zichtbaar bij Klik. Kenbaar maken bij basisscholen Hapert, Casteren en Hoogeloon.  

Voorstel Albert V. Omdat je bij Klik geen gegevens op mag vragen van de kinderen een loterij 

indienen zodat je iets kunt verloten en dan kun je alle gegevens vragen. Actief benaderen. Tennisles 

kenbaar maken wat het kost en daarbij een gratis lidmaatschap. Lokkertjes inbouwen. Ook 

benaderen waarom mensen op een gegeven moment niet meer komen. Dat kost veel tijd. En 

energie.  

Bart G.: je kunt ook nog kijken naar kosten van vriendenbord.  

Karien van A.: bij Los Hoes druk, elkaars sporten promoten hier op terrein. Onder andere via een 

zomerabonnement. 

 

7. Padel: terugblik op het proces en stand van zaken. 

2017 oriëntatie met bestuur en aantal leden en KNLTB. Jaarvergadering 2018 besproken, ieder brief 

en in bladen. Uitgangsprincipe moet door grote groep gedragen worden. Werkgroep en offertes 

aangevraagd. Risico is nu te groot. 
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In Eersel loopt het nu goed is net klaar. Daar zit een groot team achter. We kunnen daar eens gaan 

kijken. Wat levert het de vereniging op? Maaspoort heeft omgekeerde meegemaakt tennissers 

werden padellers.  

Zou mooi zijn dat er ook van andere dorpen leden komen. Samenwerking met bijvoorbeeld Bladel. 

Die hebben de banen vanuit de gemeente.  

Gaat nu in ijskast. Zo gauw er genoeg animo is dat er mensen in willen stappen zijn we graag 

bereidt om er weer in te stappen. Snelle sport, dynamisch, geen grote afstanden, alle leeftijden.  

8. Commissies 2019 

Meld je. Er zijn verschillende vacatures: jeugdcommissie, sponsorcommissie, barcommissie, TC. 

9. Jaarkalender activiteiten 2019 

Jaarplanning: 

8 maart: Wijnproeverij 
Mix wisseltoernooi 10-04 tm 22-05 woensdagavonden 
Mei: Maak kennis met tennis 
April 6  tm 6juni: Voorjaarscompetitie 
29 mei: Derby 
7-15 juni: Open toernooi 
Augustus-september: Thema toernooi 
September: Ladies day 
Oktober-november: Brunchtoernooi 
Oktober-november: Bierproefavond 
Nieuwjaarsborrel 17-01-2020 
Jaarvergadering 12-02-2020 

Albert V: Mist in dit rijtje menday 

Leny Totté stopt als competitieleidster. We zijn dat deze avond vergeten te vermelden. Leny 

ontvangt nog een bos bloemen en een attentie. Leny heel hartelijk bedankt voor je inzet in al die 

jaren. Inge Sluis neemt haar taak over. 

Jac Peeters heeft vorig jaar laten weten dat hij ermee stopt om de kar te trekken. Na 1 belletje is Jac 

altijd aanwezig. Juni 2013 kreeg hij de vrijwilligerspenning van de gemeente. Jac blijft op de 

achtergrond meedraaien. Ad Janssen neemt de taak over van  Jac en hij is iedere maandagmorgen 

op het park. 

Vanaf nu is hij ons erelid: Jac Peeters. Blijft lid, geen contributie meer betalen. Onze dank is erg 

groot.  

10. Rondvraag 

- Wil B. Jac definitief als kartrekker gestopt. Ad had het over tractor in schuur. Wordt nu 

gerepareerd. Grasmaaimachine. Wat we nodig hebben om de banen te prepareren moeten we 

serieus over na denken. Belangrijk is: past ie door de poort mag ie op de banen voor de borstel.  

- Leny T.: Hoe staat het met website. Ligt offerte. Mike V. is aan het kijken wat hij kan doen. 

Wordt tijdelijk oplossing. Maken met oudere software die niet meer geüpdatet kan worden. 

- Er kan niet meer ingelogd worden als trainer en competities om een baan/banen te reserveren. 

Mieke D. gaat er achteraan. 

- Wordt er meer afgehangen: niet veel. 



5 

 

- Leny: nieuwe leden zitten te wachten op tennisles. Mijke is vorige week bevallen. Voor 

senioren begint in april pas de tennisles.  

11. Sluiting 

Ieder wordt uitgenodigd voor een drankje. 

 

Juni 2013: Jac Peeters ontvangt de vrijwilligerspenning van de Gemeente Bladel 

Januari 2019: Jac Peeters Erelid van TV de Hellekens 

 


