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Verslag Algemene Ledenvergadering VLTC 16 maart 201 5 
Locatie: De Stek 
 
Dit jaar  hebben 57 leden de Algemene Ledenvergadering bijgewoond. De vergadering kan 
rechtsgeldig worden gehouden, omdat het minimum aantal leden wat nodig is om deze te 
houden (24 leden), is gehaald. 
Er hebben zich 20 leden afgemeld voor de vergadering (Stanja en Peter Krath, Julie en Eddy 
Janssens, Riëtte de Vries, Gabi Klootwijk, Wendy Dillen, Ans de Zeeuw, Johan de Haas, 
Riny Mulders, Ries Schermij, Jaap Janssen, Arjan Kole, Tamara Spruijt, Ivon van Rijthoven, 
Nicole en Thomas Wassercordt, Wim Smeets, Janneke Meijers en Joop Klaassen). 

1111 Opening en MededelingenOpening en MededelingenOpening en MededelingenOpening en Mededelingen 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom. 

2    Terugblik op het verenigingsjaar 2014Terugblik op het verenigingsjaar 2014Terugblik op het verenigingsjaar 2014Terugblik op het verenigingsjaar 2014 
In december 2012 hebben we het beleidsplan opgesteld voor de periode 2013- 2016. We 
hebben in dit plan 4 aandachtsgebieden geformuleerd: 
1. Jeugd 
2. Ledenbehoud-en ledenwerving  
3. Recreatief-prestatief tennis 
4. Accommodatie 
Deze aandachtsgebieden worden individueel kort besproken. 
 
1. Jeugd 
• Eind februari 2014 hadden we 98 jeugdleden. Hiervan zijn 13 leden in 2015 overgegaan 

van junior naar senior. Het aantal jeugdleden was eind februari 2015: 100 (aspiranten en 
junioren). Dat betekent een mooie stijging van het aantal jeugdleden. 

• We hebben, net zoals vorig jaar, een enthousiaste en actieve jeugdcommissie, bestaande 
uit 7 leden, inclusief de trainer. 

• De jeugdcommissie organiseert veel activiteiten en veel jeugdleden nemen hieraan deel. 
• De samenwerking met de andere Veldhovense (jeugd-)verenigingen is verbeterd. Dit 

moet gaan leiden tot een hoger niveau en grotere deelname aan de activiteiten. 
• Tevens wordt aan het tennisniveau gewerkt door het aanbieden van extra trainingen aan 

de “betere en gemotiveerde” jeugd. Dit gebeurt in samenwerking met Metzpoint en de 
Korrel (soort opvolger van Jeugdtraining Veldhoven). 

• Er zijn voor de jeugd voldoende trainingsmogelijkheden: de lessen worden door de 
trainers van Sportivity gegeven. 

• Vorig jaar hebben we deelgenomen aan de Open Dag (binnen het kader van de landelijke 
tennisdagen van de KNLTB) en Sjors Sportief (vanuit de Gemeente). 
De KNLTB heeft besloten om de Open Tennisdagen in 2015 niet meer te organiseren. 
Dit, omdat het niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd (deze dagen hebben er niet 
toe geleid dat veel leden lid zijn geworden van een tennisvereniging). Het doel van beide 
activiteiten is dat de Basisschooljeugd op deze manier kennis kan maken met de 
tennissport d.m.v 3 introductielessen. De jeugdcommissie heeft dit in samenwerking met 
Sportivity goed opgepakt en dit heeft geresulteerd in een mooi aantal nieuwe jeugdleden. 
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• De jeugd neemt ook deel aan de competitie: er wordt gespeeld in de categorieën rood, 
oranje, groen en geel. Belangrijk is om hierbij te vermelden dat er geprobeerd wordt om 
de ouders, via informatiebijeenkomsten, beter te informeren. 

 
Een aantal zaken is (nog) niet gerealiseerd: 
• Het onderdeel van het Who’s Next team is niet geslaagd: het team is uit elkaar gevallen. 
• Vorig jaar is er geen VJK georganiseerd. Er wordt gekeken hoe we dit in 2015 op een 

andere manier kunnen organiseren/nieuw leven in blazen. 
• De doelstelling van deelname van een jeugdteam aan de zondagcompetitie in de 4e klas 

is nog niet gerealiseerd. Binnen dit beleidsplan is dit ook niet haalbaar, maar het blijft wel 
een ultieme doelstelling.  
 

2 Ledenbehoud en werving 
Het aantal leden is het afgelopen jaar weer gedaald. In de periode van 2010-2014 was de 
daling gemiddeld 4%. Dit jaar is er een sterkere daling van het aantal leden. Het is een 
landelijke tendens dat het aantal leden bij de tennisvereningen daalt. Enerzijds lopen we in 
de pas, maar anderzijds moeten we proberen te voorkomen dat de daling door blijft zetten. 
 
In onderstaande grafiek is te zien hoe het verloop van het aantal leden van VLTC zich 
verhoudt tot het verloop bij de KNLTB ( landelijk) 
    

KNLTB 
2010-2011: -3,11% 
2011-2012: -2,81% 
2012-2013: -3,67% 
2013-2014: -3,20% 
                                                        

    
 

VLTC 
2010-2011: -5,13% 
2011-2012: -1,56% 
2012-2013: -5,74% 
2013-2014: -3,24% 
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We hebben de volgende acties ondernomen om leden te  werven: 
• De deelname aan Sjors Sportief heeft een aantal nieuwe (jeugd-) leden opgeleverd. 
• We hebben/creëren voldoende trainingsruimte voor de nieuwe leden. 
• Per jaar worden 3 introductie-bijeenkomsten gehouden. 
• Er wordt de 1e woensdag van de maand een Toss-avond georganiseerd met een 

speciale aankondiging voor de nieuwe leden. 
• Deelname aan de Oranjemarkt. 
• Op de website, facebook en in de nieuwsbrieven wordt aandacht besteed aan de 

activiteiten van VLTC. We zijn nog steeds op zoek naar een PR coördinator. Als er een 
lid is dat dit op zich zou willen nemen, kan hij/zij zich melden bij het Bestuur. 

 
Wat kunnen wij verbeteren om leden te werven en te behouden?: 
• Een aantal keer per jaar komen leerlingen van het Sondervick tennissen bij VLTC (een 

aantal middagen per jaar). Dit heeft tot nu toe geen nieuwe leden opgeleverd. We zullen 
moeten kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het wel leden oplevert. 

• Een ledenwervingsactie (staat voor dit jaar op de planning). 
• We moeten de nieuwe leden blijven betrekken bij de vereniging. 
• Als er activiteiten georganiseerd worden, is de deelname helaas gering. We hopen dat 

meer leden zich in de toekomst aan zullen melden. Als de leden enthousiast zijn, kan dit 
ervoor zorgen dat zij zich meer verbonden voelen met onze vereniging. Dit geldt 
uiteraard voor alle niveaus. 

• Het evalueren van de afmeldingen. Het is bekend dat een deel van de leden, dat zich 
heeft afgemeld, aangeven onvoldoende tijd te hebben om te tennissen. Daarnaast zijn 
blessures ook een reden om te stoppen met tennissen. 

 
 
Sportivity heeft 2 dagen les gegeven op baisscholen de Brembocht en Op Dreef. Roland Mol 
vraagt of het niet verstandig is om ons wat meer op de jeugd richten, die nog op de 
basisschool zit. Dit gebeurt al met de deelname aan Sjors Sportief. 
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3. Recreatief vs. prestatief tennis  
In het beleidsplan hebben we het volgende hierover opgenomen: “het verhogen van het 
tennisniveau binnen VLTC met behoud van gezelligheid”. VLTC moet meer prestatief worden 
dan het nu is, met behoud van het recreatieve karakter. Prestatief en recreatief 
gecombineerd en “hand in hand”. 
 
Uit onderstaande statistiek blijkt dat we een echte “dubbel- vereniging “ zijn. Er zijn weinig 
spelers actief in de singles. De vraag is of we hier iets aan moeten doen. 
 

Speelsterkte 

VLTC anno 2012  

Single (X of beter) 

VLTC doelstelling 2016  

Single (X of beter) 

Stand begin 2015  

Single (X of beter) 

Stand begin 2015  

Dubbel (X of beter) 

3 0,8% 1,6% 0,3% 0,8% 

4 2,3% 4% 1,7% 2,5% 

5 4,9% 8% 5,6% 7,6% 

6 12,1% 18% 11,3% 18,0% 

7 23% 35% 23,7% 40,5% 

8 87% 90% 86,7% 86,7% 

9 100% 100% 100,0% 100,0% 

 

Jeroen de Waal vraagt wat de reden is dat er geen single toernooi wordt georganiseerd. 
Roland Mol geeft aan dat je nu, als je wilt singlen, maar een half uur kunt spelen, Misschien 
is het een idee om hier 45 minuten of een uur van te maken (extra prikkel voor de 
enkelspelers).  
We zullen dit meenemen (actie voor het Bestuur). 
 

4. Accommodatie  
“Het hoofddoel is optimaal bespeelbare banen in een uitnodigende omgeving. De 
bereikbaarheid en zichtbaarheid van onze tennisvereniging moet verbeterd worden. Het blijkt 
regelmatig dat tijdens de competitie en het Open toernooi mensen van andere verenigingen, 
ons park moeilijk kunnen vinden. Tevens is de huidige fietsenstalling een doorn in het oog en 
de veiligheid van de fietsen, gebouwen en banen zijn niet gewaarborgd. Ongenode gasten 
komen te vaak op het park.” 
 
Er wordt door de bouwcommissie, bestaande uit Ger Hendriks, Harry Kouwenberg, Cor de 
Wijs, Jan van de Bilt, Toon van de Loo hard gewerkt, e.e.a. wordt in 3 projecten uitgevoerd: 
• Project 1: Nieuw terras bij baan 9 en 10 + tuinhuisje voor de trainers.  
• Project 2: Nieuwe fietsenstalling met bewaakte toegangspoort.  
• Project 3: Nieuwe entree tot Paviljoen/ de Stek. 
 
Later in de vergadering licht Ger Hendriks de plannen van de bouwcommissie toe. 
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Overige zaken in 2014  
• Het Convenant Alcohol is getekend. Dit houdt in dat er na 24.00 uur geen alcohol 

geschonken mag worden. Het is belangrijk dat we ons hier aan houden, omdat we onze  
vergunning kwijt kunnen raken als we gecontroleerd worden.  
Bij het organiseren van activiteiten kan je een verzoek indienen bij de Burgemeester om 
de schenktijd te verruimen. 

• Frans Langereis is erelid sinds 2012. We hebben er 2 ereleden bij in 2014: Co Crombeen 
en Fans Bergmans. 

• In 2014 zijn helaas 5 leden overleden: 
Theo Schut 
Bert van Drunen (april 2014) 
Frank Kantelberg (mei 2014) 
Anneke Schenkels (juli 2014) 
Riet van Lent (14 februari 2015): zij is 30 jaar actief geweest voor VLTC (1972-2002) 

3 3 3 3 Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering 17 maart 2014     
Op blad 5 staat Eresloch, maar dit moet Eeckenrode zijn. 

4 4 4 4 Mededelingen vanuit de commissiesMededelingen vanuit de commissiesMededelingen vanuit de commissiesMededelingen vanuit de commissies    
Lief en Leed : 
• Stanja Krath heeft het afgelopen jaar 26 kaartjes gestuurd naar leden die dit konden 

gebruiken. We doen een dringende oproep aan de leden: als je iemand kent die ziek is 
of op een andere wijze ondersteund kan worden, geef dit dan door via het volgende 
emailadres: liefenleed@vltcveldhoven. Stanja zorgt er dan voor dat er een kaartje wordt 
gestuurd. 

 
Paviljoencommissie:  
• Vanaf april 2014 komt er een nieuwe prijslijst te hangen in de Stek (minimale 

aanpassingen). Dit bord is qua uiterlijk weer gelijk aan het oude bord (dus voor het 
verlichte Aquarius bord). Het bord is gemakkelijk te vervangen, omdat het los is. Het 
nieuwe prijsbord wordt op 1 april opgehangen en in gebruik genomen. 

• Bardiensten met JIBA; we zijn 2 jaar geleden gestart met het invullen van de bardiensten 
via JIBA. Vorig jaar hebben we dit nog gesplitst in 2 perioden, die over de jaargrens heen 
liepen. Dit was niet handig in verband met eventuele incasseren van boetes. Vanaf 2015 
is het bardienstschema van 1 januari tot en met 31 december opgesteld. Inschrijven was 
al mogelijk vanaf 1 december 2014.In februari 2015 stonden nog 207 bardiensten open. 
Op dit moment zijn er nog ca. 100 leden die niets hebben ingevuld. Deze leden zijn 
telefonisch en per e-mail benaderd. Eind maart sluit de inschrijving. De bardiensten die 
dan nog open staan, worden door de Paviljoencommissie. 

• Als je een vraag hebt over de invulling van de bardiensten, kan je een mail sturen naar 
de Paviljoencommissie (pc@vltcveldhoven.nl).  

• Indien er een technisch probleem is met JIBA (login gegevens, etc), kan je een mail 
sturen naar Johan Klootwijk (technischecommissie@vltcveldhoven.nl). 

• Servit 2, het nieuwe systeem van de KNLTB waarop JIBA draait (daarnaast wordt dit ook 
gebruikt voor invoeren competitie uitslagen, DSS systeem etc.), zorgt voor veel 
problemen. Het bardienstschema was op een gegeven moment op sommige dagen van 
het schema helemaal weg. Johan heeft veelvuldig contact opgenomen met de KNLTB 
om dit op te lossen. Hij heeft tevens geprobeerd om te achterhalen wie er op de 
weggevallen dagen wanneer bardienst had gepland. Dit is helaas niet helemaal gelukt. 
Het blijkt dat de bardiensten van een aantal leden, die al waren ingevuld er niet meer in 
staan. Het verzoek is om thuis na te kijken of je bardienst nog in Jiba staat. Mocht dit niet 
het geval zijn, vul de bardienst dan s.v.p. nog een keer in. Er zal hierover nog een mail 
naar de leden worden gestuurd. 
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Het is voor de Paviljoencommissie heel veel werk om het bardienstschema te maken. 
We hadden gehoopt dat het met JIBA makkelijker zou worden, maar door de overgang 
naar Servit 2 zijn helaas veel dingen misgegaan, waardoor nog niet alles werkt zoals we 
graag zouden willen. Op dit moment zullen we moeten roeien met de riemen die we 
hebben. Als iedereen een beetje meewerkt, komen we er samen wel uit. 
 
Als twee leden hetzelfde emailadres hebben en een van de twee leden heeft wel 
ingeschreven en de ander niet, kan het voorkomen dat een mail wordt gestuurd dat geen 
bardienst is gedraaid. Dit lijkt niet correct en deze mail is dan slechts bedoeld voor een 
van de twee leden, maar dit is niet te voorkomen als twee leden hetzelfde emailadres 
hebben. 
 
Ank Heemskerk geeft aan dat de bardiensten vanaf 21.00 uur vaak nog open staan, 
maar dat vrouwen die niet in kunnen vullen. Myrthe geeft aan dat vrouwen ook de late 
bardienst kunnen draaien. We hebben afgesproken dat diegene die de laatste bardienst 
heeft, samen met diegene die nog in de Stek aanwezig is, de Stek verlaat. Verder geeft 
Ank aan dat de dames de bardiensten op maandag- of vrijdagochtend kunnen doen (als 
de mannen tennissen). Dit wordt meegenomen voor de indeling van de bardiensten. 

 
Onderbreking tijdens de vergadering  

Patricia Jansen (voorzitter District Oost Brabant van de KNLTB) komt tijdens de 
vergadering binnen om een woord van waardering uit te spreken naar Gustav van 
Geloven. Hij is 10 jaar lid geweest van de ledenraad en zij heeft hem leren kennen als 
iemand die de zaken goed kan verwoorden. Voor haar was hij een prettige adviseur en 
sparringpartner. Daarnaast is hij 15 jaar voorzitter geweest van VLTC. Hij is een 
bestuurder met kennis van zaken. Als blijk van waardering krijgt hij van de KNLTB de 
Gouden Districtsspeld uitgereikt. 

 
Bouwcommissie 
• De bouwcommissie is sinds november 2014 hard aan het werk. Zij hebben bij het maken 

van de plannen voor de verbouwing van de Stek een aantal voorwaarden als 
uitgangspunt genomen: 

• Hoofdentree moet aan de zijde van Baan 9 en 10 komen en duidelijk herkenbaar zijn. 
• Afhangbord (JIBA) en kleedaccommodatie moeten via hoofdentree en binnendoor 

bereikbaar zijn. 
• De hoofdentree moet geen rechtstreekse toegang tot de kantine geven. 

 
De plannen, zoals deze er nu liggen, voldoen aan het Bouwbesluit. Ger heeft 
geïnformeerd bij de Gemeente en we hebben geen bouwvergunning nodig. 

 
Project 1: Nieuw terras bij Baan 9 en 10 en tuinhui sje voor de trainers 
• Het huisje voor de trainers staat inmiddels bij Baan 9 en 10. De voormalige ruimte van de 

trainers wordt een ruimte waar de teams tijdens de competitie eten klaar kunnen maken. 
• Het terras bij Baan 9 en 10 is nagenoeg klaar. 

Gustav van Geloven vraagt wat de kosten voor de bouwplannen zijn. Dit wordt later in de 
vergadering bij de begroting besproken (Punt 7). 

 
De volgende zaken zijn nog in ontwikkeling en hier zijn offertes voor aangevraagd. Bij de 
offertes wordt ook gekeken wat de leden zelf kunnen doen. 
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Project 2: Nieuwe Fietsenstalling met bewaakte toeg angspoort 
• Voor de nieuwe fietsenstalling wordt onderzocht wat de mogelijkheden en kosten zijn om 

bij de poort van de fietsenstalling, in combinatie met de deuren van de Stek, met een 
pasjessysteem te werken.Daarnaast wordt bekeken of er gunstige mogelijkheden zijn om 
goede fietsenrekken te bemachtigen. 

• Hekwerk met poorten. Dit betreft zowel het hekwerk bij de fietsenstalling als tussen 
Basko en VLTC. Bij de fietsenstalling wordt vooralsnog uitgegaan van een poort met een 
motor en de bijbehorende signalering. Voor het hekwerk tussen Basko en VLTC is een 
offerte aangevraagd voor een draadstaalhekwerk van 1.60 hoog met 2 kleine poortjes en 
1 grote poort. Alvorens we besluiten om de hekwerken te plaatsen, moeten we eerst 
overleggen met Basko. Het afsluiten van het park met een hekwerk lijkt misschien wel op 
een gevangenis, maar we hebben de afgelopen jaren teveel last van ongenode gasten. 
Dit heeft tot onveilige situaties voor leden geleid.  
Zodra de offertes binnen zijn, zullen deze aan het Bestuur worden voorgelegd. 
 
Wim vraagt of een ambulance ons park nog wel kan bereiken. Dit is geen probleem. De 
ambulance en de leveranciers kunnen van 2 kanten ons park bereiken. 
 
Berry Slijkhuis vraagt of het mogelijk is dat er camera-toezicht komt. Er wordt onderzoek 
gedaan wat de kosten hiervan zijn. 
 
Roland Mol geeft aan dat je tijdens de competitie, in de kantine, over de tassen struikelt. 
Bij de huidige tassenruimte, die nagenoeg door niemand wordt gebruikt, komt de nieuwe 
entree. De nieuwe tassenruimte komt onder de huidige kapstok. Het is wel van belang 
dat de leden, zeker tijdens competities en toernooien, hier gebruik van maken. 
 
Jeroen de Waal vraagt hoe het zit met het speeltuintje. Dit is van Basko en VLTC. We 
zullen met Basko overleggen hoe we dit op kunnen lossen. 
 

Project 3: Nieuwe entree tot paviljoen 
Het is de bedoeling om met de verbouwing in de Stek te beginnen per 1 juni (mits de 
offertes akkoord zijn). De planning is dat de werkzaamheden ongeveer 1 maand in 
beslag nemen, zodat voor het Open toernooi alles klaar is. Ger heeft met Jaap Janssen 
de plannen besproken en toegelicht en zal, zo nodig, na zijn vakantie (na 23 maart) een 
vervolggesprek met hem hebben. 
 
Er is een offerte aangevraagd voor een electronisch toegangssysteem voor de deuren. 
Hiermee kunnen de 2 toegangsdeuren worden geopend en de toegang naar de kantine 
kan worden geregeld. Er is nog wel het probleem dat de toegang naar de kantine via een 
apart pasje wordt geregeld. Dit is niet praktisch, dus wordt er gekeken of dit op een 
andere manier opgelost kan worden. 
 
Na de uitstekende uitleg van Ger wordt verder ingegaan op de vraag van Gustav over de 
kosten van de plannen. Op grond van de statuten art 10 3c is het Bestuur gemandateerd 
voor een bedrag van 25.000,00 gulden (omgerekend is dit circa € 11.500).  
 
In de Liquiditeitsbegroting van 2014 hebben we al een post van € 17.500 opgenomen 
voor de nieuwe ingang van het park, de fietsenstalling en het terras bij Baan 9 en 10. 
Hiervan is € 6.397 uitgegeven, waardoor een bedrag resteert voor dit jaar. Er is voor 
2015 voor het tuinhuisje € 1.000 en voor de ingang van het paviljoen € 12.500 begroot. 
Dit wordt € 10.900, omdat de rest door de leden zelf wordt gedaan. Voor het electrisch 
toegangssysteem is € 5.000 begroot. 
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Gustav is de mening toegedaan dat, gezien de kosten, er een buitengewone Algemene 
Ledenvergadering gehouden had moeten worden. Martijn van Maasakkers vindt zelfs 
dat het Bestuur misbruik van haar macht maakt. Wij delen, als Bestuur, deze mening 
niet. Als Bestuur hebben wij geen macht, en willen dit ook niet hebben. Onze begroting 
is gebaseerd op posten en niet op mandaten en wij kunnen onze begroting 
verantwoorden. 
Een aantal leden vraagt zich af, wat nu het probleem is. Als de begroting 2015 bij het 
agendapunt financiën goedgekeurd wordt, is het toch goed: 
� dit kan ook op een “gewone” algemene ledenvergadering. 

 
Marja van Mol vraagt of er voldoende geld voor de plannen is. Dit is het geval (en we 
hebben ook eind 2015 nog ruim € 26.000 aan liquide middelen). 
 
Wim van Vlerken geeft aan dat het nu een gunstige tijd is om te bouwen en we kunnen 
nu gebruik maken van de economische crisis (de kosten zijn nu lager). 
 
Georg van de Wiel vraagt of wij alles alleen moeten betalen of dat Basko ook nog 
meebetaalt (bijvoorbeeld het hekwerk). Basko heeft aangegeven geen geld te hebben 
en wil niet meebetalen. 
 
Berry Slijkhuis geeft aan dat het goed is om te stemmen over de begroting, zodat we 
dan weten wie het er wel/ niet mee eens is. Er wordt aan de leden gevraagd wie het 
eens is met de plannen en de begroting. Iedereen is het ermee eens en de 
verbouwingsplannen en de begroting worden goedgekeurd. Gustav is het er wel mee 
eens, maar vindt de gevolgde procedure “ongepast” en vraagt dit expliciet in de notulen 
te vermelden.  

5555    BestuurBestuurBestuurBestuur----    en commissieverkiezing, rooster van aftreden, vacatures en commissieverkiezing, rooster van aftreden, vacatures en commissieverkiezing, rooster van aftreden, vacatures en commissieverkiezing, rooster van aftreden, vacatures     
Rooster van Aftreden : 
• Er is geen bestuurslid aftredend. 

 
Veranderingen in de Commissies: 
• Veranderingen in de Paviljoencommissie. Cora de Koning, Joyce Waterreus, Joris Mol en 

Tamara Spruijt zijn gestopt met hun werkzaamheden voor de PC. Ger Hendriks 
(voorzitter) en Marja van Mol zijn de nieuwe leden van de PC. 

• In 2016 zal Mart Noordraven aftreden als voorzitter van de accommodatiecommissie. Zijn 
opvolger is Ton Vermelis. Ton zal de komende periode worden ingewerkt zodat de 
overdracht zo goed mogelijk kan plaatsvinden. De vraag aan de leden is of zij hiermee 
akkoord gaan. De leden stemmen hiermee in. 
 

Vacatures 
• Er is een vacature voor de PR-functie en het maken van de digitale nieuwsbrief. 
• Verder hebben we leden nodig die sponsors willen benaderen. Harry Kouwenberg en 

René Verhoeven hebben hier al een begin mee gemaakt, maar hebben geen tijd om 
hiermee verder te gaan. Als er vrijwilligers zijn, kunnen deze zich bij Harry melden. 
 

6 Financiee6 Financiee6 Financiee6 Financieel overzicht van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014l overzicht van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014l overzicht van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014l overzicht van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014    
 
De Balans 2014, Staat van Baten en Lasten 2014 , de liquiditeitsbegroting en de begroting 
van 2015 worden getoond. Kopieën zijn onder de aanwezigen verspreid. Harry neemt een 
aantal zaken met ons door. 
Staat van Baten en Lasten; 
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• De contributie is lager, omdat we minder leden hebben 
• Bij de bardienstbijdrage zit zowel de inccasso van niet gedraaide bardiensten over 2013 

als de te verwachten bardienstbijdrage van 2014. Hierop is in mindering gebracht de 
vergoeding voor de leden die een extra bardienst hebben gedraaid (€ 5 per keer en 
totaal is hier € 600 aan betaald). 
Mario Leuverink vraagt hoe het zit met de exploitatiekosten ten opzichte van 2013. Er is 
€ 2000 gedeclareerd voor de consumpties, voor de leden die bardienst hebben gedraaid. 
Verder is de inkoop van schoonmaakartikelen (bij Van Zelst) uit de post inkoop gehaald 
en bij de exploitatiekosten ondergebracht. 

• Kosten accommodatie: er zijn nieuwe sleepnetten aangeschaft. Verder wordt er meer 
onderhoud door de eigen vrijwilligers gepleegd nu we een nieuwe tractor hebben. 

• KNLTB: dit zijn o.a de kosten voor de contributie en de taakuren van de trainer. De 
taakuren zijn in principe tussen de 80-100 uren. Maar er zijn 14 extra taakuren 
gedeclareerd. Dit heeft voornamelijk te maken met het extra werk voor Sjors Sportief. 

• We hebben een hoger resultaat dan geprognotiseerd, maar dit heeft te maken met de 
bardienstbijdragen 2013 en 2014. 

• Maria Henzen geeft aan dat het niet draaien van de bardiensten in 2013 pas in 2014 zijn 
geïncasseerd. Dit heeft te maken gehad met de problemen met JIBA. Bij de incasso die 
in oktober/november 2014 heeft plaatsgevonden staat in enkele gevallen vermeld dat het 
om de bardienst van 2014 gaat, maar dit moet 2013 zijn. We kunnen de incasso niet 
eerder dan februari doen, omdat de leden pas in december in kunnen schrijven. 

 
Balans 
• De vaste activa zijn nagenoeg gelijk gebleven. 
• Overlopende activa: deze hebben betrekking op 2015, maar zijn al in 2014 

vooruitbetaald (bijvoorbeeld de voorraad dranken, tennisballen en invulzand). Of posten 
die pas in 2015 zijn ontvangen, maar betrekking hebben op 2014 (bijvoorbeeld 
bardienstbijdrage 2014 en contributie van nieuwe leden okt-dec 2014). 

 
Verslag Kascommissie. 
Johan de Haas en Henk Smit zouden de boeken controleren. Henk Smit is geen lid meer en 
Dymphi Vermelis is gevraagd als vervanger. Echter Dymphi was, op de dag van de afspraak 
met Harry, geveld door de griep en heeft gevraagd of Ton Vermelis dit voor haar wilde doen. 
Ton heeft dit gedaan, en vraagt de leden, of zij hier problemen mee hebben. Dit is niet het 
geval dus kan er verslag worden gedaan van de kascontrole. Johan en Ton geven aan dat er 
sprake is van een deugdelijke financiële verslaglegging. Steekproefsgewijs is een aantal 
posten gecontroleerd en er zijn geen afwijkingen of specifieke tekortkomingen 
geconstateerd. Daarop is de penningsmeester met applaus gedechargeerd voor zijn 
uitstekende financiële verslaglegging. 
Johan de Haas stelt zich herkiesbaar en Roland Mol meldt zich aan als vervanger van 
Dymphi (mag zich niet herkiesbaar stellen, omdat zij dit al 2 jaar heeft gedaan). De leden 
gaan hiermee akkoord. 

7 B7 B7 B7 Begroting 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015egroting 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015egroting 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015egroting 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015    
Dit punt is al eerder tijdens de vergadering besproken naar aanleiding van de plannen voor 
de verbouwing (punt 4). 

8 Samenwerking tennisverenigi8 Samenwerking tennisverenigi8 Samenwerking tennisverenigi8 Samenwerking tennisverenigingngngng    De HogtDe HogtDe HogtDe Hogt    
In januari 2015 zijn er 2 ledenbijeenkomsten geweest. De verkennende gesprekken hadden 
als centrale doelstelling om zoveel mogelijk leden aan het tennissen te houden (binnen een 
financieel gezonde vereniging). De kernvraag hierbij was of deze doelstelling (beter) bereikt 
wordt door zelfstandig te blijven of door juist samen te gaan aangezien beide verenigingen te 
maken hebben met een teruglopend ledenaantal. Voor de bijeenkomst zijn 150 seniorleden 
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uitgenodigd (de aanvoerders van de competitieteams, 1 op de 2 vrijwilligers en 1 op de 5 
overige leden hebben een uitnodiging gehad), waarvan er 60 a 65 naar de bijeenkomsten 
zijn gekomen. 
 
Tijdens de bijeenkomst zijn 5 stellingen aan de leden voorgelegd: 
 
Stelling 1 VLTC is klaar voor de toekomst 
Het bleek lastig op deze stellng een eens/oneens antwoord te geven.De leden maken een 
onderscheid tussen de komende vijf jaren en de langere toekomst. 
 
Voor de komende (5?) jaren is VLTC klaar en is een samengaan niet nodig om de 
continuïteit van VLTC (financieel gezien) te borgen. Als we langer vooruit kijken, dan is het 
de vraag of VLTC zich kan handhaven onder gelijkblijvende omstandigheden, gezien het 
dalende ledenaantal. Onderzocht zou moeten worden wat het break-even ledenaantal is 
voor VLTC en op welke manier de neergaande trend doorbroken kan worden. 
 
We zien een groei in de jeugdleden, mede dankzij een sterke JC en enthousiaste 
hoofdtrainer. Dit biedt perspectief voor de toekomst. 
 
Wat betreft de accommodatie (park en kantine) is VLTC wel (bijna) klaar. Afgelopen jaren 
zijn flinke investeringen in de banen en het park gedaan. 
 
Stelling 2 Met minder leden dan het huidige aantal blijft VLTC aantrekkelijk genoeg 
voor leden om aan activiteiten deel te nemen. 
 
Oneens: ~75% 
 
Eens:  ~25% 
 
De bezetting van de activiteiten loopt terug. Dat maakt het minder aantrekkelijk om deel te 
nemen aan activiteiten. Er is een vaste kern die aan de activiteiten deelneemt. 
 
Een lager deelnemersaantal heeft het effect van een neerwaartse spiraal. Dit heeft tot gevolg 
dat het lastiger is om westrijden met gelijke niveaus te plannen en dat schrikt mensen af. 
 
Alleen deelname aan de KNLTB voorjaarscompetitie vindt vrijwel iedereen nog steeds even 
aantrekkelijk. 
 
Bij deze stelling was de algemene opvatting dat, ongeacht de uitkomsten van het wel of niet 
samengaan van de verenigingen, het leuk en vernieuwend kan zijn om de leden van de 
“andere“ vereniging uit te nodigen. 
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Stelling 3 Als VLTC en De Hogt gaan fuseren, dan st op ik met tennis of word ik lid van 
een andere vereniging. 
 
Oneens: 100% 
 
Eens:  0% 
 
Dit houdt in dat 100% van de aanwezigen lid zou blijven. Maar hier werden wel wat 
voorwaarden gesteld: 
• Men wil de KNLTB competitie blijven spelen 
• Alles moet goed geregeld worden 
• Belangrijk is dat de baancapaciteit zich verhoudt tot het aantal leden. 
• Daarnaast bestaat er altijd een risico dat de leden in eerste instantie lid blijven, maar 

later alsnog stoppen met tennissen. 
 
Stelling 4 Met meer leden kan er onvoldoende compet itie worden gespeeld. 
 
Oneens:  10 % 
 
Eens:  90 % 
 
De deelname aan de competitie is één van de meest besproken onderwerpen in beide 
sessies. Vast staat dat VLTC en De Hogt met de huidige aantallen competitieteams niet 
zonder meer op één park kunnen spelen. De competitiezekerheid is wel een belangrijke 
voorwaarde voor VLTC-leden om akkoord te gaan meteen samengaan. Het is voor onze 
leden wel denkbaar dat de competitieteams over 2 parken worden verdeeld. 
 
Gezien het belang dat de VLTC leden hechten aan de competitie-zekerheid, verdient dit punt 
in een eventueel vervolgtraject nadrukkelijk de aandacht. 
 
Stelling 5 Door het samengaan met een andere vereni ging verliest VLTC haar 
identiteit. 
 
Oneens:  90% 
 
Eens:  10% 
 
Een beperkt aantal leden denkt dat VLTC haar identiteit verliest. Echter dit hoeft niet negatief 
te zijn. Het is belangrijk om ons te realiseren dat er wel iets zal/moet veranderen. De VLTC 
leden zijn wel van mening dat de cultuur van de Hogt een andere is. 
 
In verband hiermee moet er bij, een eventueel vervolgtraject, aandacht worden besteed aan 
de vraag of beide verenigingen qua cultuur bij elkaar passen. 
 
Stelling 6 Tennissen wordt leuker als er een groter e vereniging zijn 
 
Oneens: 25% 
 
Eens :  25% 
 
Geen mening: 50% 
 
Hier had men geen duidelijke mening over deze stelling. Veel leden tennissen in groepjes en 
dat zal zo blijven. Verder bestaat er geen twijfel over deelname aan activiteiten, omdat dit 
leuker zal zijn als de vereniging groter is. 
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Risico hierbij is wel dat de banen te vol raken (voornamelijk ’s avonds van 19.00- 21.00 uur) 
 
Stelling 7 Alleen door een samengaan van De Hogt en  VLTC is de continuïteit van de 
verenigingen gewaarborgd. 
 
Oneens: 80-90% 
 
Eens:  10-20% 
  
De algemene mening is dat, gelijk aan stelling 1, een samengaan vooralsnog niet 
noodzakelijk is voor VLTC. 
 
Gezamenlijke conclusies uit de bijeenkomsten van VL TC en De Hogt 
• Speelgarantie competitieteams houdt de leden van beide verenigingen het meest bezig. 
• Stellingen worden nagenoeg eensluidend beantwoord 
• Cultuur lijkt geen struikelblok voor samengaan 
• Korte termijn urgentie bij De Hogt hoger dan bij VLTC 
• Gemeenschappelijk gevoel overheerst onder het motto: “hoe meer zielen, hoe meer 

vreugd” 
 

Leden die het verslag van de bijeeenkomsten willen ontvangen, kunnen een mail sturen naar 
bestuur@vltcveldhoven.nl 
 
Het Bestuur legt de volgende stelling aan de leden voor “Zijn de leden van mening dat wij 
moeten onderzoeken om samen verder te gaan?” 
 
De leden stemmen hiermee in.  
 
Er zal een werkgroep geformeerd moeten worden van 2/3 leden van De Hogt en 2/3 van 
VLTC om dit verder uit te werken. 
Gustav van Geloven geeft aan dat aan dat er verschil zit in samenwerken of samengaan. 
 
Berry Slijkhuis heeft begrepen dat bij de uitnodiging van de Hogt is aangegeven dat VLTC 
met hetzelfde probleem kampt als De Hogt. Men zal hiermee bedoeld hebben dat we beiden 
te kampen hebben met een dalend aantal leden. 

9999    Behandeling vaBehandeling vaBehandeling vaBehandeling van ingediende voorstellenn ingediende voorstellenn ingediende voorstellenn ingediende voorstellen        
Er zijn geen voorstellen ingediend. 

10 10 10 10 RondvraagRondvraagRondvraagRondvraag    
Bert Goeijers heeft een vraag over de opvolging van Gustav in de ledenraad. Johan is 
benoemd als opvolger van Gustav in de ledenraad.  
Die benoeming gebeurt op voordracht in de Districtsvergadering waarvoor alle verenigingen 
steeds worden uitgenodigd, immers de kandidaat vertegenwoordigt het District in de 
Ledenraad. Het districtsbestuur, en waar nodig de KNLTB, vraagt veelal het zittende 
Ledenraadslid een kandidaat voor te stellen. Dat heeft Gustav gedaan en die kandidatuur 
voorgelegd en toegelicht tijdens een bestuursvergadering van het District, waar 
ledenraadsleden afwisselend aan deel nemen. Het Bestuur heeft die kandidatuur (uiteraard) 
overgenomen en vervolgens is Johan in de decembervergadering van de Ledenraad 
voorgesteld en gekozen (in dit geval op papier, omdat Johan in december verhinderd was).  
 
Rob Keijzers geeft aan dat er bij hem een fout is gemaakt bij de automatische incasso. Er 
worden diverse mails gestuurd over de bardiensten, alvorens er automatisch geld wordt 
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afgeschreven. Het blijkt dat Rob deze niet heeft ontvangen.Hier is kennelijk iets fout gegaan. 
Het is niet de intentie, maar het kan gebeuren dat er een keer een fout wordt gemaakt. 
Hiervoor hebben we onze excuses aangeboden. 

11 11 11 11 SluitingSluitingSluitingSluiting    
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst.  
En biedt de aanwezigen, namens de vereniging, een drankje aan. 


