
 
Notulen Algemene ledenvergadering 2023 
 

 
 

1. Opening 

De voorzitter opent om 20.00h de vergadering , heet eenieder van harte welkom en verzoekt de aanwezigen de 

presentielijst te tekenen. 

 

2. Mededelingen/ingekomen stukken 

Er zijn voor deze Algemene Ledenvergadering geen ingekomen stukken binnen gekomen. De voorzitter legt de leden uit, 

dat conform de statuten, de leden altijd een onderwerp op de agenda mogen zetten indien 5 of meer leden dit wensen.   

 

3. Vaststellen notulen vorige ALV d.d. 9 februari 2022 

De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Jaaroverzicht activiteiten en commissies: 

a) Algemeen 2022:  

De voorzitter geeft aan tevreden te zijn over de resultaten van het afgelopen jaar. Hij dankt alle bestuursleden, 

commissieleden en alle vrijwilligers voor hun bijdrage hierin.  

Vervolgens neemt de voorzitter ons mee in het beleidsplan 2023-2028. Momenteel wordt dit geschreven en zal in het 

voorjaar gereed zijn. Zo wordt de Missie “waar we als vereniging voor staan” besproken en neemt hij ons mee in de 

belangrijkste thema’s van het beleidsplan:                                                                                                         

• De Organisatie 

• Verduurzaming 

• Onderhoud 

• Ledenbestand 

• Leden en vrijwilligers 

 

b) Activiteiten & Open Toernooi:  

De voorzitter geeft het woord aan Kim van der Weide namens de TC & Activiteiten commissie. Kim geeft aan dat het een 

mooi en gezellig jaar was bij TPC De Hellekens. Er zijn verschillende succesvolle activiteiten voor onze leden georganiseerd. 

Datum: 8 februari 2023 Voorzitter: Pieter Egbers 
Tijd: 20:00 Secretaris: Carola van Doorn 
Locatie: Hellekeet   
    
Bestuur: Nolly van Beek 

Maggie vd Boomen 
Aanwezig: 36 leden  

 
 Mieke Dirks Afwezig: 11 afmeldingen 
 Edwin Meijerink   
 Kim van der Weide   
 Patrick Willems   
    



 
Zo deden er 70 leden mee aan de clubkampioenschappen, hadden we meer ingeschreven tennis en Padel competitieteams 

dan voorgaande jaren en hebben we ook verschillende kampioensteams mogen huldigen.  

Voor 2023 hebben we weer veel leuke activiteiten op het programma staan. Nieuw dit jaar is de laddercompetitie, die we 

nu als proef bij de Padel spelers hebben gelanceerd. Met deze proef doen al meer dan 100 leden (53 teams) mee en 

mogen we al spreken van een groot succes. Daarom hebben we besloten dat we deze proefperiode gaan omzetten naar 

een vaste activiteit en in april deze ook bij onze tennisleden gaan lanceren.  

Dit jaar zal de Hellekens Open van 12-juni t/m 18 juni plaatsvinden. Bij Padel zal ook de Padel 100 door ons worden 

georganiseerd en zullen we hopelijk ook topspelers gaan aantrekken.  De finaledag voor de Padel top100 zal op zaterdag 

17-juni plaatsvinden en de overige Padel en Tennis finales zullen op zondag 18-juni plaatsvinden. 

Oproep: Wie zou het aankomende jaar de Ladysday willen organiseren? Een hele leuke dag met altijd een hoge opkomst! 

(deze oproep is inmiddels ingevuld)  

 

 c) Jeugdcommissie:  

Onze jeugdcommissie bestaande uit Anouk, Monique, Kiki, Marloes en Bjorn hebben het afgelopen jaar verschillende 

toernooitjes en activiteiten georganiseerd. Zo zijn ze in de winter met z’n allen gaan bowlen en organiseren ze elke 2e 

zaterdag van maand het Jeugd-Toss toernooi. Dit jaar zal ook de Padel Brabant Juniors Tour, welke 1x per maand wordt 

georganiseerd, op 4 juni bij TPC De Hellekens neerstrijken.  

 

d) Complimenten voor vrijwilligers & onderhoud banen:  

De voorzitter geeft het woord aan Nolly van Beek. Nolly bedankt alle vrijwilligers namens het bestuur en geeft aan dat 

onze vrijwilligers echt het Hart van de vereniging vormen. Competitie leiding, Clinic instructeurs, onderhoud banen, 

bardiensten, onderhoud en toezicht park, contract adviseur en commissie leden, allemaal hartstikke bedankt voor het 

afgelopen jaar. Specifiek staat ze stil bij de groep vrijwilligers (17-18 personen) die zich het afgelopen 1,5 jaar hebben 

gericht op het onderhoud van onze Padelbanen en de groep vrijwilligers die al jaren voor onderhoud van tennisbanen 

zorgen. Grote complimenten! De banen liggen er altijd zeer verzorgd bij. 

 

e) Sponsoring: 

Door o.a Corona hebben we de afgelopen jaren ons weinig kunnen richten op zowel onze bestaande sponsoren, als het 

aantrekken van nieuwe sponsoren. Onder leiding van Nolly & Edwin zijn we daarom eind vorig jaar samen met 

ondernemers Ron Luijten & Arnoud Beckers een denktank gestart. Deze denktank heeft o.a. de nieuwe sponsorpakketten 

samengesteld, waarmee we aankomend jaar zowel onze bestaande als onze (hopelijk) nieuwe sponsoren gaan benaderen. 

We hebben als vereniging bedrijven veel te bieden. Met aantrekkelijke pakketten verwachten we ook meer omzet op 

sponsor niveau binnen te kunnen halen.  

 

f) Bar/ Hellekeet: 

De voorzitter geeft het woord aan Patrick Willems namens de Barcommissie.                                                                                

2022: Trage start i.v.m. Covid. Iedereen moest zijn/haar weg naar het sportpark en De Hellekeet opnieuw vinden. 

Uiteindelijk veel leuke competitieavonden met diverse teams gehad. Doel: kantine zoveel mogelijk open, zodat we een 

drankje na de wedstrijd kunnen doen. Aan het einde van het jaar gelukkig veel baropenstelling en alsnog een mooi 

eindresultaat. 



 
Wijziging barcommissie: Patrick Adriaanse neemt de drank- inkoop over van Dré Hoeks. Dré blijft zich bezig houden met 

toezicht in en om de kantine. We willen namens de barcommissie Dré bedanken voor al zijn werk. 

 

Patrick geeft aan dat we graag de kantine meer open willen hebben. We hebben 7 dagen per week de mogelijkheid om 

open te zijn, zo ook tijdens competities en het Open Toernooi. We moeten hier met z’n allen samen voor zorgen en met 

zoveel leden moet dat haalbaar zijn.  

We streven ernaar dat iedereen 1 bardienst voor de eerste helft van het jaar heeft afgerond. Als er dit jaar te weinig 

bardiensten worden ingevuld, dan zal er aan het einde van het jaar worden geëvalueerd welke andere keuzes wellicht 

gemaakt moeten gaan worden.  

Vraag Anouk: kunnen we de bardiensten niet alvast door de club voor de leden laten inplannen, als het echt niet anders 

gaat? Het is nl niet altijd onwil, maar men vergeet het soms ook gewoon. Patrick geeft aan dat er regelmatig reminders 

worden verstuurd om je eraan te herinneren. 

Vraag Ad: Tot welke leeftijd moet je bardiensten draaien? Antw: tot je 75 jaar. Verder zijn jeugdleden en 1e jaar leden 

vrijgesteld van de bardienst.  

Tot slot legt Patrick uit dat het verplicht is om een IVA certificaat te hebben als je een bardienst draait. Hij verwijst naar 

onze website voor verdere uitleg.  

 

g) Continuïteitscommissie tm 2024  

Onze Continuïteitcommissie bestaat uit: Frans van Dingenen, Inge Sluis en Remco Pijnenburg 

 

5. Financieel: 

De voorzitter geeft het woord aan onze Penningmeester Edwin Meijerink. 

a) Financieel jaarverslag 2022  

• Resultaat 2022, Edwin is erg tevreden en geeft aan, dat mede door onze gestegen aantal leden, onze opbrengst nog 

nooit zo hoog is geweest. Ook hadden we de barinkomsten (i.v.m. Corona) laag begroot, deze ie gelukkig veel hoger 

uitgevallen. Hierdoor zijn uiteraard de uitgaven voor de inkoop wel hoger uitgevallen. Verder hebben we qua 

inkomsten ongeveer het BTW-bedrag nog terug ontvangen vanuit de BOSA subsidie voor de aanleg van de 

Padelbanen.   

• Onze grote koelcel is verouderd en verbruikt zeer veel elektrische tijd. We moeten voor de toekomst gaan kijken naar 

een structurele oplossing, maar nu kunnen we hem niet missen. Voor nu is de deur aangepast met een extra slot, 

komen er nieuwe rubbers en wordt er gekeken om de motor te laten reinigen.   

• De reservering voor het onderhoud van onze Tennis- en Padelbanen is verhoogd vanwege de bijgekomen afschrijving 

van onze Padelbanen.  

• Stijging in de competitiekosten, door stijging kosten KNLTB en meer aanmeldingen voor de competitie 

Vraag Frans: Energie Gas contract met gemeente tm 2024 vastgelegd door hen. Elektrisch is variabel dus gigantisch 

probleem. Wat verbruiken wij: 16000 KW. Meeste mensen 3600-6000 KW. 

Vraag Cees S: budget energie, gekeken hoe we dit terug kunnen draaien. Misschien obligaties jaar later terug betalen. 

Edwin geeft aan hier geen voorstander van te zijn. We willen graag onze eerdere gemaakte afspraken nakomen.  



 
Vraag Alber: grote stijging in betaalde huur zichtbaar, is de huur omhoog gegaan? Antw Edwin: Nee, in 2021 is de huur niet 

betaald. In 2022 hebben we dus voor 2021 en 2022 (2 jaar) betaald. We hebben vanuit de gemeente geen Corona 

vrijstelling gekregen.  

 

b) Verslag kascommissie 2022  

De Kascontrole is door El en Margriet Lavrijssen uitgevoerd en tevens goedgekeurd.  

c) Kascommissie 2023  

Aankomend jaar zal de kascontrole worden uitgevoerd door: El Lavrijssen en Anouk Craninckx. 

 

d) Begroting 2023 

• Momenteel hebben we geen investeringen/uitgaven gepland waarin we subsidies in 2023 zullen ontvangen  

• Na dit jaar zijn we weer schulden vrij, doordat de obligaties dan volledig zijn terug betaald  

• Er hebben veel leden gekozen om de bardienst af te kopen. Graag zien we liever dat we elke dag open zijn en er een 

bardienst wordt gedraaid.   

 

e) Vaststelling contributie 2023  

De contributie wordt in 2023 niet verhoogd. Deze blijft €115,= per jaar, jeugd €65,=/60,= 

 

f) Business case Padelbanen vs het daadwerkelijk resultaat: 

Edwin neemt ons mee in het resultaat van de business case Padelbanen. Tijdens eerdere ALV’s is er tot twee keer toe 

unaniem goedkeuring gegeven voor het plaatsen van de Padelbanen. Momenteel hebben we 560 leden waardoor we niet 

alleen binnen 2 jaar de investering hebben terugbetaald, maar ook de terugverdientijd hebben gereduceerd van 7 jaar 

naar 5 jaar. Dit is echt een geweldig resultaat! Edwin bedankt iedereen voor de goedkeuring en de investeringen. 

Het aankomende jaar zullen we als bestuur goed bekijken wat het omslagpunt om meer banen te plaatsen is en wanneer 

dit eventueel plaatsvind. Momenteel zijn de banen op de piekmomenten altijd bezet en is ook de voorjaarscompetitie op 

vrijdagavond vol. Noot: We hebben geen wachtlijst en ook zeker geen ledenstop!   

 

g) Stand van zaken uitgegeven obligaties  

De laatste obligaties worden dit jaar in september terugbetaald. 

 

6. Aftredende en benoeming nieuwe bestuursleden:  

Secretaris Carola van Doorn treedt af en is niet meer herkiesbaar (Vacature nog niet ingevuld). Carola wordt bedankt voor 

al haar jaren als secretatis bij De Hellekens. 

 

 

 



 
7. Commissies 2023 en opstaande vacatures : 

We zoeken nog leden voor de volgende functies: 

• Secretaris 

• Voorzitter TC 

• Voorzitter Onderhoudscommissie 

• Vrijwilliger Coördinator 

• Keurmeester banen: Ingevuld Twan van Heijst. (tijdens sneeuw, vorst)  

 

 

 

8. Jaarkalender activiteiten 2023  

Zie jaarkalender activiteiten op onze website.  

9. Rondvraag 

• Vraag Alber: websitekosten €2000 per jaar zijn wel erg hoog. Antw: hier vallen niet alleen het beheer van de website 

maar ook andere posten onder. Zoals de BUMA/TV rechten voor muziek en tv.  

• Vraag Ad: voor een extra bardienst krijg je €25? Antw: Ja en nee. Indien een bardienst niet kan worden ingevuld 

wordt deze aangeboden in de vrijwillersapp. Leden die hierin zitten kunnen dan kiezen om de dienst uit te laten 

betalen. 

• Vraag Leny: We hebben op de tennisbaan avonds last van het licht van Padelbaan 4, kan hier iets aan gedaan 

worden? Antw: We gaan hier naar kijken en hebben meerdere opties. 1. Lamp minder fel instellen? 2. Richting lamp 

iets aanpassen? 3. We zijn bezig met offertes voor het vernieuwen van het hekwerk. Wellicht kan het hekwerk hier 

iets hoger komen 

• Vraag Anouk: licht op Padelbaan 1 is feller dan op de andere baan. Antw: We bekijken of de lamp minder fel kan 

worden ingesteld.  

• Opmerking uit de zaal: via socials werd afgelopen week de leden gevraagd of ze nog behoefte hadden aan het duo 

toernooi. Dit vanwege de vele activiteiten die momenteel plaatsvinden en wordt het dan niet teveel? Complimenten 

werd naar het bestuur uitgesproken, om leden op deze manier te raadplegen en te betrekken. Word gewaardeerd!  

 

10. Sluiting  

De voorzitter dank allen aanwezigen voor hun bijdrage deze avond en sluit de vergadering om 21.15u 

 


