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

 
 
Notulen algemene Ledenvergadering op woensdag 9 februari 2022. Via teams online.  
 
Aanwezig:  42 aanmeldingen, ongeveer 50 personen.  
Afmeldingen: Remco Pijnenburg, Hanneke Hendriks, Pieter Bruurs. 
 
Agenda: 

1. Opening 
Welkom aan iedereen. 
 
2. Notulen d.d. 10 maart 2021. 

Akkoord. Geen vragen of opmerkingen over de notulen.  

 
3. Jaaroverzicht activiteiten en commissies: 

a) Algemeen 2021. Weer een bijzonder jaar. Positieve draai voor TPC de Hellekens, impuls 
van padel waar we afgelopen  jaar 4 banen voor hebben gerealiseerd. Voor onze 
vereniging een mooi jaar. Ondanks het 2e covid jaar was het een grandioze boost voor 
onze club.  
Daarnaast ondersteuning van de Rabobank gekregen. Wat willen we voor vereniging 
worden? Warme welkom, follow up. Ook kijken naar organisatie van onze club. Wat voor 
vereniging willen we zien en hoe willen we zijn? We konden heel veel niet organiseren, 
maar gelukkig toch wel wat. 

b) TC: Kim voorzitter TC. Veel ups en downs. Gelukkig vanaf maart weer dubbelen. In juni 
open hellekeet toernooi, 4 kampioens teams, 3 tennis en 1 padel. In 2022 ook weer 
toernooitjes op de agenda staan. Hopelijk veel aanmeldingen voor toernooitjes die 
georganiseerd worden. 
Als er nog groepen of teams zijn die het leuk vinden om een toernooi of avondje te 
organiseren, is dat zeker ook mogelijk. Neem dan contact op met tc@dehellekens.nl.  

c) Jeugd. Nieuwe commissie nadat er flinke groei kwam van jeugdleden. Aantal leuke dingen 
op agenda. 2e zaterdag van maand toss middag. 

d) Padel:  
Hoe  het begon: Situatie eind 2020:  
Ledenaantal neemt af met een toename van de gemiddelde leeftijd. Toekomstvisie: wat 
wilden we bereiken?  
- Toekomstbestendigheid TV De Hellekens  
- Aantrekkelijke aanvulling op huidig aanbod  
-  Levendigheid op de club 
-  Werving nieuwe (jongere) leden / nieuwe doelgroepen 
-  Extra inkomsten genereren door o.a. verhuur faciliteiten 
-  Laagdrempelig instroom.  
Aanleg padelbanen als oplossing voor afname leden en toename gemiddelde leeftijd. 
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Hoe staan we er nu voor: 
- Padelbanen 1 en 2: 01-04-2021 
- Padelbanen 3 en 4: 21-11-2021 
- Ledenaantal van 221 (2020) naar 501 (2021) 
- Gemiddelde leeftijd van 50 jaar (2020) naar 42 jaar (2021). Leeftijdsopbouw 2020: 30% 

is 65+, 68% van de leden is 45+. In 2022 15% van de leden is 65+, 41% van de leden is 
45+. 

- Jeugdleden van 10 (2020) naar 44 (2021). Inmiddels boven de 50 in 2022. 
- Verhuuropbrengsten: €3.500,= 
- Kennismakingsclinics: 236 deelnemers 
- 10 eigen leden als instructeurs voor de clinics 
- Clinic voor sponsor 
- Trainingen verzorgd door Padel Brabant 
- Padel Brabant Junior toernooi. Met opening van baan 3 en 4. Mooi jaar maar geeft ook 

veel energie op wat het opgeleverd heeft. 
Omslag voor de vereniging. 

e) Sponsoring: 
Sponsors super loyaal. Ieder jaar hebben ze gewoon betaald. We zijn op zoek naar een 
sponsorcommissie. Er is nu geen structureel overleg. Om de relatie goed te houden. 
Firma Lightking Benelux BV nieuwe sponsor, dank zij Patrick W. staat voor raam.  

f) Bar/ Hellekeet : 
Is dit jaar niet veel over te zeggen. Veel gesloten geweest. Jammer.  

g) Banen/ baanonderhoud: 
Kees S vaste onderhandelaar. Verzorgt contacten met grote onderhoud. Zelf doen we ook 
nog veel.  

h) Digitalisering: 
Maggie: We zijn bezig met nieuwe website. Wanneer is nog even afwachten. 

i) Continuïteitscommissie: 
Dit jaar tijdens ledenvergadering nieuwe statuten is deze groep in werking gekomen 
daarin was besproken dat we in deze vergadering een termijn zouden vaststellen. Dat 
wordt vastgesteld voor 3 jaar (2022-2023-2024).  
Frans van Dingenen, Remco Pijnenburg en Inge Sluis zijn alle 3 akkoord.  

 
4. Financieel:  

a. Financieel overzicht 2021. Verslag door penningmeester. Ook heftig jaar. Onverwachts 
behoorlijke uitgave in 2021.  Positief is aantal explosief gestegen leden.  Bosa subsidie van de 
staat, (eigenlijk de btw), en daarnaast de obligaties van 60.000,=.  
Kosten zijn natuurlijk heel groot vanwege de padelbanen,  Nadelig saldo is wat dit jaar tekort 
hebben, komt vooral uit de reservepot. Baan 1 en 2 zijn daaruit betaald. Op dit moment 
hebben we een klein kassaldo. In maart is de contributie en we verwachten de Bosa van 
26.000,= dan binnen te hebben.  

b. Verslag kascommissie 2021. Joke Luijten en Margriet Lavrijssen .  Mieke D en Edwin doen de 
boekhouding. Zij kijken na of alles klopt. Onze dank aan die 2 personen. Kwamen geen gekke 
dingen uit. Akkoord gekregen. Alles was goed geboekt. In de club doen we het goed. 
Iedereen kan het inkijken. 

c. Kascommissie 2022: Margriet Lavrijssen en El Lavrijssen. 
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Status Padelbusinesscase: November 2021 4 padelbanen open, is iets boven budget gerealiseerd. Bosa 
subsidie € 26.000,= ontvangen, tweede tranche is aangevraagd. Huidige aantal leden ongeveer 530 
Verhuur banen na 9 maanden 175 uur, 150 gepland per jaar. 
Kantine €€5.000,= gepland, ligt achter op schema door corona. 
Het is beter gegaan dan we verwacht hadden. Naast de eerste 2 banen hebben we, obligaties uitgegeven 
aan onze leden, voor de aanleg van baan 3 en 4. We zijn nog niet klaar met park. Leuk om op de club te 
zien dat het druk is. Extra onderhoudskosten. Hekwerk ed. Chapeau voor de padelcommissie!  
 

d. Obligaties loting 1e terug betaling obligatiehouders.: eerste helft wordt in 2022 terug betaald, 
per loting welke groep, uitbetaling tussen 28-08 en 01-09-2022. Terug betaald wordt 
€30.000,= plus 3% rente (€7,50 per lot). Patrick trekt lot A of B. Alle obligaties zijn 
onderverdeeld onder A en B. Het getrokken lot is B , die reeks wordt terug betaald in 2022. 
In 2023 de rest met rente.  
 

e. Vaststelling contributie 2022.  
Voorstel is om de contributie vanaf dit jaar voor senioren met €15,= te verhogen naar 
€115,=. Gezinsabonnement  van €265,= naar €295,=.  
Reden: 

- Toename van kosten groot onderhoud van de banen door professionele bedrijven. 
- Toename afdrachtskosten KNLTB 

Waarom: 
- Toename gebruiksintensiteit van de banen door ledenstijging 
- Inzet van vrijwilligers voor onderhoud neemt af, nog veel vrijwilligers o.l.v. Jac en 

Mieke en een hele groep. 
- Hoger mate van professionaliseren en uitstraling van de Hellekens. 

We willen geen winst maken, maar we willen wel investeren. We denken aan bestratingen 
en hekwerk van tennisbanen. 3 jaar geleden hebben we gevraagd wat nieuwe betegeling 
kan kosten  dat kon toen voor ongeveer  €23.000,=. 
We hebben 8 jaar geen verhoging gehad van de contributie. 
Meerderheid voor verhoging van contributie. Jeugdleden niet verhoogd. De contributie 
wordt vanaf 2022 €115,- voor de volwassen leden. 
Vraag Ad W: Wat valt onder gezinsabonnement: 2 volwassen en kinderen onder de 18 
jaar. 
Edwin: We hebben dit jaar controle van belastingdienst gehad. Is verenigingen aan het 
checken of ze btw plichtig zijn. Dat doen ze als je meer dan een bedrag opbrengt vooral 
door drank etc. Vorige week hebben we te horen gekregen dat we niet btw plichtig zijn en 
niet hoeven te betalen. 
 

f. Begroting 2022. 
Contributie wordt verhoogd. Uitgaven obligaties. Onderhoudskosten zijn hoger dan normaal. 
Stijging door aantal leden veel kosten naar KNLTB (per lid €19,=). Wat we ook gaan verhogen 
is reservering onderhoud. Dat was 12.500 naar 17.500 per jaar.  Jeugduitgaven wordt ook 
hoger. 

Vraag Wim S. Electra staat op 3500,=. Is al jaren zo. Padel nu erbij, met LED verlichting. We 
weten niet wat de intensiteit zal doen. Volgend jaar weten we meer. Nu even op oude niveau 
gehouden.  

 



4 
 

5. Bestuur aftreden en voorstellen nieuwe bestuursleden.  
Aftredende leden:  

- Voorzitter Patrick Adriaanse treedt af en is niet meer herkiesbaar.  De vacature staat 
nog open. Mieke Boogaers namens barcommissie en is niet meer herkiesbaar. Patrick 
Willems komt in haar plaats. 

- Patrick A. heeft nog geen opvolger. Zonder voorzitter kan niet, hij wil de tijd tot de 
zomervakantie gebruiken. Zou iedereen mee willen denken wie daar geschikt voor 
zou kunnen zijn? Fijne ploeg, fijne club, veel kansen. Iemand met een frisse blik is van 
toegevoegde waarde. Je hoeft geen kennis van de club te hebben. Alleen enthousiast 
te zijn. Geen leeftijd aan gebonden.  Benader iemand, denk met ons mee.  

-  
6. Commissies 2022 en vacatures die open staan. 

- TC: Kim van der Weide, Leny Totté, Karien van Alphen, Marian Wouters, Mieke 
Boogaers. 

- Jeugdcommissie: Anouk Craninckx, Kiki Simmer, Marloes Egbers, Moniek van 
Dingenen 

- Competitieleider: Inge Sluis 
- Seniorencommissie: Anjo Geven, Fien Geraerts, Irene Klappe 
- Barcommissie: Patrick Willems, Mieke Boogaers, Marian Wouters, Ralf Mertens, Dré 

Hoeks. Lonneke is dit jaar gestopt. 
- Padelcommissie: Nolly van Beek, Maggie van den Boomen, Daisy Verhoeven, Twan 

van Heijst, Wendy van Padua, Richard Craninckx. Heel hard gewerkt, veel bereikt. 
- Digitalisering/ website: Kees van Roermund, Cees Bles, Mike Vosters. Mike is bezig 

met opbouwen van nieuwe website. 
- Open toernooi: Kim van de Weide, Bas van Herel, Inge Sluis, Anouk Craninckx, Remco 

Pijnenburg, Patrick Adriaanse, Marjolijn Laus, Daisy Verhoeven 
- Commissie banen: Jac Peeters, Kees Spreeuwenberg, Mieke Boogaers 
- Sponsorcommissie: vacatures 
- Onderhoudscommissie: vacatures 

Wij zijn nog op zoek naar:  
- Voorzitter 
- leden sponsorcommissie 
- Onderhoudscommissie: mensen die na willen denken hoe dagelijks onderhoud/ park 

mee onderhouden, naast 4 upgradingsdag. Nieuwe organisatie voor tennis en 
padelbanen. Met 1 centraal iemand die de leiding neemt.  

- Goede ideeën zijn ook altijd welkom  

 
7. Jaarkalender activiteiten 2022. 

- Wekelijkse Toss senioren:  
- Maandelijkse Toss junioren: 2e zaterdag van de maand 
- App groepen padel / tennis 
- Competities 
- Trainingen tennis en padel 

Jaarkalender 2022: 
Jan  30 padel clinics 



5 
 

Feb  6 brunch toernooi 
9 ALV 

Maart 11 Apres ski party  
Mix wissel toernooi 
20 ouder/kind toernooi  
26 Upgradingsdag 

April 3 Feestelijke opening padelbanen 
 Mix wissel toernooi 
Mei 15 Maatjes toernooi jeugd 
 25 Derby tegen Bladel 
Juni .. Upgradingsdag 
 11-19 Open toernooi 
 17 55+ toernooi 
Juli 13 Clubtoernooi jeugd 
Aug   .. Thuiskom toernooi 
Sept .. Upgradingsdag 
 .. Ladies Day 
Okt .. Menday 
 .. Clubkampioenschappen mix 
 .. Interne competitie jeugd 
Nov .. Clubkampioenschappen mix 
 ... Interne competitie jeugd 
 .. Thema avond 
Dec .. Interne competitie jeugd 
 .. Kersttoernooi 
 .. Upgradingsdag 
Nog in te plannen: 

- Maak kennis met tennis 
- Bier/wijn proefavond 
- Starterstoernooi 8/9 

 
8. Rondvraag 
- Victor od B.: is de Hellekens een rookvrije vereniging? We nemen dit met het bestuur mee. We 

komen erop terug.  
- Wim S: 530 leden, nu maar 45 leden. Hoe worden de leden geïnformeerd dat de contributie omhoog 

gaat. Iedereen heeft de agenda gehad. Wordt het gelezen en ben je er bewust van? Gaan we geen 
leden verliezen. Omliggende verenigingen zitten we nog aan de lage kant. 

- Ad W: Vorige week stond een paal scheef op baan 4, sky padel is meteen komen repareren. 
Er is vorige week ook iemand over het net gevallen, nu langere bouten erin. We houden het in de 
gaten. 
Voordat de padelbanen geopend worden ligt dan de stoep er goed bij? Ja.  
 
Als er nog vragen zijn komt naar het bestuur toe. Normaal zouden we nu afsluiten en een borrel 
pakken. Hopelijk komt iedereen naar de opening op 3 april. 
 

9. Sluiting 21.30u. 


