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Verslag Algemene ledenvergadering VLTC
Maandag 14 juni 2021, start om 20.00 uur (digitaal)

1. Opening en mededelingen

Welkom allemaal, dit jaar is het anders dan anders, het is nog niet gepast om fysiek bij elkaar te
komen. Daarom een digitale terugblik op het jaar 2020 en korte vooruitblik op 2021.

Er zijn 39 deelnemers online aanwezig via MS Teams en dit is voldoende om de vergadering
rechtsgeldig te verklaren.
Daarnaast hebben we 7 afmeldingen.

Tijdens de vergadering is het mogelijk om vragen te stellen, dit kan via de chat functie of het digitale
handje.
Alle bestuursleden zijn aanwezig, om ruis te voorkomen is er telkens maar 1 in beeld en aan het
woord.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2 maart 2020

De notulen van de vorige ALV (gehouden op 2 maart 2020) zijn kort na de vergadering vastgesteld,
via e-mail aan de leden verzonden en op de website gepubliceerd. De notulen zijn tevens als bijlage
toegevoegd aan de e-mail waarin de uitnodiging tot deze ALV is opgenomen.

Er zijn geen opmerkingen vooraf geweest, ook tijdens de vergadering niet. De notulen zijn daarmee
definitief. Secretaris (en Johan) worden bedankt voor de verslaglegging.

3. Financieel overzicht van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020

a. Presentatie financieel overzicht 2020 door de penningmeester

Het financieel overzicht is bij de uitnodiging van de ALV bijgevoegd, dit om de leden in staat te stellen
vooraf vragen te stellen over het financieel overzicht. Hieronder volgt een puntsgewijze toelichting
van de penningmeester:

Exploitatiesaldo 2020: € 0 (begroot was € 2.000 negatief).
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Verantwoording baten:

Met uitzondering van de baromzet zijn alle baten zoals begroot. En dus stabiel ten opzichte van de
vorige jaren.

De bijdrage van de bar aan onze exploitatie is flink lager dan normaal. Voor circa 80% is dit negatieve
effect gecompenseerd door aangevraagde corona steunmaatregelen. Wij hebben €14.000 steun
ontvangen. Dit is zichtbaar in de post subsidie derden.

Daarnaast hebben we in 2020 €23.000 subsidie Ledverlichting ontvangen. Ook zichtbaar in de post
subsidie derden.

Complimenten voor de Paviljoen Commissie! Door hun inkoopbeleid zijn zij in staat gebleken hun
marge gelijk te houden. Er is dus weinig voorraad afgeschreven ondanks de plotselinge lock-down.

Verantwoording lasten:

Accommodatie

* Lagere kosten onderhoud en schoonmaak veroorzaakt door corona effecten.

* Ogenschijnlijk hogere vaste lasten door verschuiving telefoonkosten van kosten Paviljoen naar
kosten Accommodatie. (€1200). Dit geeft een reëler beeld van de kostenverdeling, omdat het
telefoongebruik veel algemener is dan alleen voor de bar.

Vraag: € 1200,= voor telefoonkosten is dat niet erg veel?
Antwoord: Zijn niet alleen de telefoonkosten, maar ook kosten van KPN voor; internet verbinding, TV
en telefoonkosten. Ca. € 103,= per maand van KPN.

Vraag: moeten we de corona subsidie nog verantwoorden?
Antwoord: Voor de corona steun moeten we nog een definitieve aangifte doen (proces is nog niet
bekend bij ons). De subsidie is gebaseerd op het omzetverlies en de vaste lasten, hiervan is per
kwartaal een schatting gemaakt.
Voor de subsidie van de gemeente geldt dat onder de € 5000,=  je niet verder hoeft te
verantwoorden, deze worden bij aanvraag vastgesteld. Tot slot: de subsidie voor de ledverlichting is
al definitief beoordeeld en akkoord.

* Post Nutsvoorzieningen: hier was rekening gehouden met de positieve effecten van de
Ledverlichting. Maar eindafrekening (en het daarbij horende voordeel) valt pas in 2021.

* Diverse kosten AC te laag ingeschat (hiervan leren we weer!). Daarnaast een aantal eenmalige
kosten zoals:

o eigen risico stormschade;
o opknappen Stek/kantine;
o maken van ritsen in de zijwanden van de luifel.
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KNLTB/Competitie/Toernooien/Jeugd

* Lagere kosten vooral veroorzaakt door niet doorgaan van veel activiteiten.

* Daarnaast zijn administratief de posten trainingskosten en taakuren YouSports meer toebedeeld
aan de jeugd. Dit geeft een reëler beeld van besteding.

Bestuurskosten

* Lagere kosten vooral veroorzaakt doordat corona voor een ‘stil’ verenigingsjaar heeft gezorgd. Het
steunpilarenfeest is niet doorgegaan.

* KNLTB.club kosten separaat zichtbaar gemaakt t.o.v. andere jaren als kosten ledenadministratie

Rollers

* Kosten en baten (zie categorie: baten) expliciet zichtbaar gemaakt. Dit doen we voor
subsidieverstrekkers. Hierdoor maken wij zichtbaar dat de subsidie besteed wordt aan het doel
waarvoor ze is verstrekt.

Balans

Weinig verschuivingen ten opzichte van afgelopen jaren. De liquide middelen zijn toegenomen,
omdat we contributie en bardienstbijdrage ontvangen. Dit reserveren we voor als we iets aan de
banen moeten gaan doen. Het eigen vermogen is gestegen met de waardevermeerderingen en de
afschrijvingen.

Vraag: Zijn de provision banen afgeschreven?
Antwoord: deels, baan 3 t/m 10 zijn economisch helemaal afgeschreven. Baan 1 en 2 nog niet
helemaal. Economisch weliswaar afgeschreven maar technisch wordt nog bekeken. Hierover gaan we
in gesprek met de Gemeente, hoe hiermee om te gaan.

b. Verslag kascommissie

Het verslag van de kascontrolecommissie is als bijlage toegevoegd bij de uitnodiging van de ALV.
De kascommissie bestond dit jaar uit Marianne Sanders en Ton de Kok. De kascontrole is ook digitaal
gedaan.

c. Accordering financieel overzicht 2020 en décharge

Stemming of de jaarstukken akkoord zijn: 27 stemmen zijn akkoord. Geen tegenstemmers.
Complimenten voor de jaarstukken.

De penningmeester wordt gedechargeerd van zijn taak voor de financiële verslaglegging over 2020.

d. Benoeming kascontrolecommissie voor verslagjaar 2021

De kascontrolecommissie voor verslagjaar 2020 bestaat uit Ton de Kok en Marianne Sanders. Ton de
Kok heeft dit nu 2 jaar gedaan en een ander lid zal zijn plek innemen. Wie wil dit overnemen?
Imca Janssens heeft zich als vrijwilliger opgegeven. Hartstikke fijn, dank je wel!
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4. Begroting 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

De begroting 2021 alsmede de meerjarenbegroting tot en met 2026 zijn als bijlage toegevoegd bij de
uitnodiging voor de ALV. De penningmeester geeft een toelichting:

* Er wordt nu een verlies van € 10.000,= begroot voor dit jaar omdat (voorzichtigheidshalve) geen
rekening wordt gehouden met overheidssteun. Niet helemaal eerlijk omdat er voor het 1e kwartaal
wel steun is aangevraagd. Kwartaal 2 gaat binnenkort ook open, en die zal dan ook aangevraagd gaan
worden. Baromzet is lager dan die van vorig jaar, verwachting is dat we dit jaar in het rood zullen
eindigen. Dit kan geen direct kwaad, we hebben een gezonde financiële positie.

* Baten wijzigen iets omdat we verwachten geen bardienstbijdrages te ontvangen, dit omdat
iedereen maar 1 bardienst hoeft te draaien.

* Lasten kleine verschuiving van de kosten van de training, die zijn wat lager. Blijft zo goed als gelijk.

* Voorziening Corona, de € 3.000,= is het geld wat we in 2020 hebben overgehouden en
gereserveerd is voor dit jaar. Desondanks blijft er een verwacht tekort van € 10.000,= Dit kan wat
lager of wat hoger zijn. Mede ook afhankelijk van de baromzet.

Vraag: wat wordt er bedoeld met rollers?
Antwoord: in de administratie zijn de kosten en opbrengsten van de rollers verbijzonderd. Met name
voor de jeugd krijgen we vrij veel subsidie van de KNLTB, Esther Vergeer Foundation en Dirk Kuijt
Foundation. Voorwaarde van de subsidies is dat dit ingezet wordt voor de training van de jeugd. De
kosten van de jeugdtraining vallen weg tegen de subsidie. Dit moet aangetoond kunnen worden,
daarom dit zo gedaan.

De meerjarenbegroting
Opgenomen zoals elk jaar. Deze ALV wilden we van de paviljoencommissie een begroting hebben
voor de keukenrenovatie die oorspronkelijk voor dit jaar op de planning stond. In verband met
corona is dat er niet van gekomen. Nu afgesproken dat ze aan de slag gaan, er gaat een werkgroep
starten om aan de keukenrenovatie te gaan werken. Is voor volgend jaar op de begroting gezet. Is
een fictief bedrag, er zijn nog geen offertes.

Er is afgesproken dat we volgend jaar bij de ALV een uitgewerkt voorstel hebben liggen zodat de ALV
kan beslissen over de renovatiekosten die daarmee gemoeid zijn.

Nog een post; luifel en terras verhardingen schrijven wij in een jaar of 10 af, dus die zijn binnenkort
economisch afgeschreven. Hiervan nog niets gehoord van de accommodatie commissie.

We moeten ook nog met de gemeente in overleg over de baan vervanging, betreft de post van 2023
en 2025. De bedragen zijn fictief, bedragen die we de vorige keer hebben uitgegeven. Er is nog geen
zicht op wat de werkelijke kosten zullen zijn. Momenteel hebben we voldoende reserve om de
investeringen te kunnen doen.
In de meerjarenbegroting is ook rekening gehouden dat we dit jaar verlies draaien.

Vraag: inkomsten lijken nogal afhankelijk van het ledenaantal, klopt dit?
Antwoord: Afgelopen jaren zijn we heel stabiel geweest wat betreft het aantal leden, we hebben
heel veel acties gedaan (ledenwerving acties). Trend landelijk gezien is omlaag, bij ons is het stabiel
gebleven. Actief blijven om leden enthousiast te houden.
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Dit jaar de ledenwerving als aandachtspunt gesteld, we gaan nog werven in de nieuwbouw wijk
Huysackers, dit zal na de zomervakantie worden.

Vraag: hoeveel leden hebben we precies?
Antwoord: 688 leden (datum 14 juni 2021, inclusief tijdelijke voorjaarsleden).

Goedkeuring voor de begroting:
26 leden zijn akkoord, 1 onthouding (de penningmeester zelf), geen tegenstemmers.

Begroting is hiermee vastgesteld!

5. Bestuursverkiezing, rooster van aftreden en benoeming.

Als gevolg van een tussentijds aftreden van Charl Schmeink in mei 2020, heeft Marjo Yücesan - van
Drunen de bestuursfunctie en het voorzitterschap van de jeugdcommissie van Charl overgenomen.
De termijn van Charl zou lopen tot aan de ALV 2022. Charl bedankt voor jouw inzet!

Het bestuur stelt voor om Marjo officieel te benoemen als bestuurslid en tevens voorzitter
jeugdcommissie en haar benoeming officieel te laten starten in 2021.

Hierdoor wordt het mogelijk een wijziging in het rooster van aftreden door te voeren. Voorstel om
Marjo met een nieuwe termijn te laten starten. Met een 5-koppig bestuur is dit dan;
Jaar 1 (2022): 2 personen, dit waren 3 personen,
Jaar 2 (2023): 2 personen, dit waren ook 2 personen en
Jaar 3 (2024): 1 persoon en dit waren 0 personen.

Stemming: 27 stemmen voor, geen tegenstemmers.

Marjo geeft aan dat Charl met de jeugdcommissie iets moois heeft neergezet en dat wil ze graag
voorzetten. Bedankt voor het vertrouwen!

6. Behandeling van ingediende voorstellen

Leden hebben tot 7 dagen vóór de vergadering de mogelijkheid om een voorstel in te dienen. Dit
voorstel moet door minimaal 5 leden worden gesteund. Voorstellen die uiterlijk op maandag 7 juni
via e-mail aan bestuur@vltcveldhoven.nl worden ingediend, zullen tijdens de vergadering worden
besproken.

Er zijn geen voorstellen ontvangen, wel zijn er vragen binnen gekomen.

Vraag: Aanleg/ investering padelbanen, kunnen baan 9 en 10 vervangen worden door padelbanen?
Antwoord: hiervoor hebben we binnen het bestuur, vanwege de financiële kant maar ook omdat het
praktisch is, besproken dat de investering in padelbanen aan de orde komt wanneer de tennisbanen
vervangen worden. Een dergelijke beslissing gaat dan via de ALV. De banen zijn nu in 2023 begroot,
hiervoor gaan we in overleg met de gemeente.
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Mededeling van Bert Goeijers die heel lang een functie als district coördinator rolstoeltennis heeft
gehad. Bert heeft zich in een periode van 15 tot 20 jaar ingezet voor de rollers. Vanuit de KNLTB is de
functie district coördinator rolstoeltennis vervallen. Met het vervallen van de districten wil Bert de
interne coördinatie functie overdragen. Er wordt vanuit het bestuur nog overlegd met de trainer hoe
die rol wordt ingevuld en eventueel door wie. Mocht iemand vanuit de ledenvergadering interesse
hebben, wees dan welkom om dat aan te geven. Bert enorm bedankt voor jouw inzet voor de
rolstoeltennissers!

Nog 1 mededeling; Joop Nagelkerke heeft een mail verstuurd omtrent een eventuele
contributieverhoging mocht deze ter sprake komen bij de ALV. Dit is niet ter sprake gekomen, dus
daar hoeft niet over gestemd te worden.

Vraag. Het woord wordt aan Gustav van Geloven gegeven:
het betreft de bezetting van de accommodatie commissie. De AC is nu nog met 4 mensen, waarvan 3
boven de 80 jaar. Hier zal iets aan gedaan moeten worden, de AC is erg kwetsbaar. Het is momenteel
lastig om activiteiten aan te pakken. Er zal een uitbreiding moeten komen en bij voorkeur ook een
verjonging. De coniferen rondom het park zijn nauwelijks nog te snoeien. Dus ze zijn op zoek naar
nieuwe jongen leden. Het is ook mogelijk om de AC te ondersteunen zonder dat ze lid zijn van de AC.
Dus bijvoorbeeld (projectmatig) onderhoud uitvoeren.

Dus wanneer je iemand weet die het leuk vindt om te ondersteunen, laat het Gustav weten.
Rob v.d. Plas geeft aan wel te willen helpen met onderhoudswerkzaamheden.

Vraag: we hebben diverse lidmaatschappen, misschien is een competitie lidmaatschap iets?
Antwoord: ja, er zijn diverse lidmaatschappen. Primair is het jaarlidmaatschap, daarnaast zijn er een
aantal tijdelijke lidmaatschappen geweest, bijvoorbeeld zomerlidmaatschap en tijdens corona het
voorjaarslidmaatschap. Dit zijn korte lidmaatschappen. Tijdens de volgende bestuursvergadering
zullen we het competitie lidmaatschap bespreken om te kijken of dit binnen onze vereniging past en
hoe hieraan invulling aan te geven, het bestuur komt hierop terug.

7. Rondvraag / behandeling ingediende vragen

Tijdens de rondvraag worden de vragen behandeld die uiterlijk 72 uur (uiterlijk op 11 juni om 20.00
uur) voorafgaand aan de vergadering via e-mail aan bestuur@vltcveldhoven.nl) zijn ingediend.
Er zijn geen vragen vooraf ingediend.

Er zijn geen vragen vanuit de aanwezige “online” leden.

Johan heeft nog een mededeling: ik zit al een aantal jaren in het bestuur, je kijkt dan wel eens terug
wat er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd. Dat is gelukkig heel veel. Belangrijkste wat is
veranderd, is het beleid van onze vrijwilligers. Voorheen hadden we een steunpilaartje voor elke 5
jaar dat je vrijwilliger was, dat is een aantal jaren terug aangepast zodat we alleen nog de grote jaren
doen (10 jaar, 25 jaar etc). Dit wordt dan tijdens het steunpilarenfeest gedaan. Vanwege corona geen
steunpilarenfeest, daarom alle vrijwilligers een pluim gegeven middels een fles wijn. Toch zijn er
jubilarissen die je toch graag in het zonnetje wil zetten. Dat is nu Myrthe Hinskens, ze is 10 jaar
jubilaris. Vanaf 2013 tot 2021 is 8 jaar, als voorzitter van het bestuur, daarvoor heeft ze de verbinding
gedaan. Ondanks de “rare” ALV wilden we dit toch niet voorbij laten gaan, daarom doen we het op
deze manier. Myrthe bedankt en hopelijk nog vele jaren als vrijwilliger.
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8. Sluiting

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en hopelijk volgend jaar weer een live vergadering.
Fijne avond allemaal!


