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Verslag Algemene ledenvergadering VLTC van 21 maart 2022
Locatie: De Stek (kantine)
Aanvang: 20.00u

1. Opening en mededelingen
De voorzitter heet iedereen welkom en dankt hen voor de aanwezigheid, fijn dat er zo’n grote
opkomst is. Ook een warm welkom voor de Lustrumcommissie die voor een ALVeestje zorgt met
mooie versieringen en een heerlijk gebakje.

Dit jaar hebben 69 mensen de algemene ledenvergadering bijgewoond. Dit is exclusief bestuur.
De vergadering is hiermee rechtsgeldig, omdat meer dan het minimale aantal leden dat nodig is om
de vergadering te houden aanwezig is.
Daarnaast hebben we 9 afmeldingen ontvangen.

Michiel Boshouwers, onze penningmeester is helaas afwezig door ziekte. Mochten er tijdens de
behandeling van de financiële stukken vragen zijn die door het bestuur niet te beantwoorden zijn,
dan kunnen we Michiel telefonisch bereiken.

2. Notulen Algemene Ledenvergadering 14 juni 2021
De notulen van de vorige, digitale, ALV (gehouden op 14 juni 2021) zijn kort na de vergadering, 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. De secretaris wordt bedankt voor de verslaglegging.

3. Korte terugblik verenigingsjaar 2021
In de grafieken, die op de sheets worden getoond, zien we de ontwikkeling van het ledenaantal van
2016 t/m heden. Daarin kunnen we terugzien dat we vrij constant zijn gebleven zowel bij de junioren
als bij de senioren. In 2022 hebben we wel een duidelijke stijging van de senioren, dit komt mede
door onze ledenwervingsacties zoals het zomerlidmaatschap, Bring a member in September en de
proeflessen. Maar ook de sluiting van tennisvereniging De Hogt heeft ons nieuwe leden gebracht.
Welkom en fijn dat jullie lid zijn geworden bij VLTC. Actueel zitten we op 722 leden. Dit is een solide
basis voor de financiën van de vereniging.

Daarnaast hebben we vorig jaar toch nog wat activiteiten kunnen organiseren ondanks de corona.
Voor de jeugd hebben we een aantal activiteiten kunnen doen, ook de KNLTB najaarscompetitie is
doorgegaan, de clubkampioenschappen en we hebben een ruim aanbod aan trainingen gehad.
De jeugdcommissie, de gezelligheidstoernooi commissie, de paviljoencommissie en de
accommodatiecommissie zijn versterkt en/ of gewijzigd. Er is een nieuwe commissie, dit zijn de
vertrouwenscontactpersonen en de lustrum commissie is weer opnieuw opgestart. We zijn heel blij
met al deze vrijwilligers.

Afgelopen jaar hebben we weer met een corona jaar van doen gehad en daardoor zijn er weer heel
veel maatregelen geweest. De voorjaarscompetitie en het open toernooi zijn niet doorgegaan. De
kantine is een half jaar gesloten geweest, wat een flinke daling van de kantine omzet tot gevolg had.
Het gebruik van de KNLTB-app is toegenomen voor wat betreft nieuwsberichten en het (verplicht)
reserveren van tennisbanen op afstand is ingevoerd. Ook is het automatisch inschakelen van
verlichting hieraan toegevoegd.

De banen; over de vervanging van de banen 3 t/m 8 is in november 2021 met de gemeente
gesproken. De investering staat bij de gemeente in de meerjarenbegroting van 2025. Dit is niet wat
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we ooit met de gemeente hebben afgesproken, maar banen vervangen die nog niet aan vervanging
toe zijn willen we ook niet. Nu is met de gemeente afgesproken dat we volgend jaar (2023) een
keuring laten uitvoeren, dit omdat de keuring 2 jaar geldig is. Mochten we het dit jaar laten keuren
door een onafhankelijke instantie en de banen zijn nog in orde dan kunnen we pas in 2024 opnieuw
een keuring laten doen. In de tussentijd hebben we de KNLTB gevraagd een “lichte” meting te doen,
er wordt dan gekeken naar de poolhoogte van de speelmat. De resultaten zijn bekend en de
conclusie is dat baan 3 en baan 5 de slechtste banen zijn met een poolhoogte van 6 tot 7 mm.
Volgens de KNLTB is een speelmat lager dan 4mm pas in slechte staat. Dus daar hebben we nog
goede ruimte.

Accommodatiecommissie erg bedankt voor jullie inzet en goede onderhoud van de banen, hierdoor
kunnen we langer op de banen spelen dan vooraf ingeschat.

4. Huldiging 50-jaar lidmaatschap
We mogen 7 leden verwelkomen die al 50 jaar lid zijn. Vorig jaar hebben we dit niet gedaan omdat
het geen fysieke ALV was, dus daarom vorig jaar en dit jaar samen.
 2021: Lenie Crombeen, Co Crombeen, Frank Haneveer en Jacq van Hees.
 2022: Agnes Vehof, Jaap Mol en Frans Kerkhofs.

Allen zijn nu lid van verdienste, alleen Co Crombeen niet, hij is al erelid!
Bedankt allemaal en hopelijk zien we jullie nog lang bij VLTC.

5. Financieel overzicht van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021
a. Presentatie financieel overzicht 2021
Toelichting door de voorzitter in verband met afwezigheid van de penningmeester.
Het financieel overzicht is meegestuurd bij de uitnodiging van de ALV, dit is eerder nog niet gedaan
maar nu kan iedereen zich al inlezen en bespaart het papier.
Hieronder volgt een puntsgewijze toelichting van de voorzitter:
Exploitatiesaldo 2021: € 2.712

Verantwoording baten:
 De baten in 2021 zijn lager dan in 2020.
 De contributie is hoger dan in 2020, door meer leden.
 We hebben een bedrag van € 9.000,= aan coronasteun ontvangen. Deze hebben we het 4e

kwartaal niet meer aangevraagd omdat dit niet nodig was.
 Subsidies van de gemeente en de KNLTB en overige opbrengsten.
 Vanuit de kantine een resultaat van € 12.312,=

Vraag: lopen we een risico dat we coronasteun moeten terugbetalen? Nee dat is niet de verwachting.

Verantwoording lasten:
 Lagere kosten onderhoud en schoonmaak veroorzaakt door corona effecten.
 Lagere kosten voor de jeugd, door minder activiteiten
 Steunpilarenfeest, is vorig jaar niet geweest maar is verzet naar 25-03-2022. De reeds gemaakte

kosten zijn hiervoor wel verantwoord.
 Overige kosten; kosten training van onze vertrouwens contactpersonen, kleine post dekking

kosten bedrijfsongeval, en afscheid bestuurslid.

Balans
Weinig verschuivingen ten opzichte van de afgelopen jaren. Op nagenoeg alle bezittingen schrijven
we af, dat verklaart de daling. De inventaris is toegenomen omdat we in 2021 de kantine hebben
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opgefrist.
Het saldo KNLTB passen is nieuw, het saldo op deze pas is een vordering van de leden op de club.
Vraag/ opmerking: de liquide middelen zijn wel erg gestegen. Ja, dit komt onder andere door
baromzet en de coronasteun. Deze toename zorgt er ook voor dat we weer kunnen investeren.
Vraag: je verwacht nog een klein bedrag van corona steun waarom staat de voorziening corona er
nog op? Dit is een voorziening die we in 2020 hebben gevormd om eventuele onverwachte
tegenvallers in 2021 op te vangen. Nu blijkt dat deze tegenvallers zich niet hebben voorgedaan, laten
we die voorziening in 2022 vrij vallen.

b. Verslag kascommissie
De kascommissie bestond dit jaar uit Imca Janssens en Marianne Sanders. Imca en Marianne zijn bij
Michiel geweest, alles is besproken en doorgenomen. Alles zag er goed uit.

c. Accordering financieel overzicht 2021 en décharge
Stemming jaarstukken akkoord: 67 stemmen zijn akkoord. Geen tegenstemmers.
Complimenten voor de jaarstukken.
De penningmeester wordt gedechargeerd van zijn taak voor de financiële verslaglegging over 2021.

d. Benoeming kascontrolecommissie voor verslagjaar 2022
De kascontrolecommissie voor verslagjaar 2021 bestaat uit Imca Janssens en Marianne Sanders.
Marianne Sanders heeft dit nu 2 jaar gedaan en een ander lid zal haar plek innemen. Wie wil dit
overnemen?
Julia Tjoa heeft zich als vrijwilliger opgegeven. Hartstikke fijn, dank je wel!

6. Begroting 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
Vraag: waarom hebben we de begroting niet vooraf per mail ontvangen?
Financiële stukken dienen goedkeuring te ontvangen, de begroting formeel niet, daarom niet
meegestuurd. Maar als er behoefte is sturen we ze volgend jaar mee.
Opmerking: waarom is de omzet behouden begroot als we ledengroei hebben? Dit omdat we
inderdaad een behouden begroting hebben gemaakt.
Vraag: door de verhoogde prijzen, moeten wij onze barprijzen ook niet verhogen? Nee, we streven
naar een bepaalde marge en die kunnen we nog steeds realiseren. Daarom hoeven de
verkoopprijzen nu niet verhoogd te worden.
Opmerking: het verzoek is om de KNLTB-pas zoveel mogelijk te gebruiken om af te rekenen. De
pinpas is voor VLTC duurder, omdat we per pintransactie betalen. Bij de KNLTB-pas betaal je alleen
kosten bij het opwaarderen, niet als je met de KNLTB-pas betaalt. Mocht je de KNLTB-pas kwijt raken,
meld dit dan bij de penningmeester zodat de pas geblokkeerd kan worden. De KNLTB-pas is om te
betalen alleen bij VLTC te gebruiken.
 De baromzet hopen we dit jaar iets goed te maken met volwaardige competities, toernooien

e.d.
 Lasten: kleine verhoging van de kosten KNLTB, meer leden dus hogere afdracht aan de KNLTB.
 Bestuurskosten: steunpilarenfeest staat er 2 keer in, dit omdat die van 2021 verzet is naar 2022.
 Overige kosten zijn kosten die we hebben bij huldigingen e.d. en we hebben dit jaar nog een

statutenwijziging en hiervoor moeten we naar de notaris. Die kosten zitten ook in de overige
kosten.

Vraag: nutsbedrijf, hebben wij een langlopend contract? Ja, 3 jaar.
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De meerjarenbegroting
Opgenomen zoals elk jaar.
De keukenrenovatie is begroot voor 2022, niet zeker dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Als dat zo ver
is, zal goedkeuring van de ALV (eventueel via een buitengewone ALV) worden gevraagd.
De begroting die we nu hebben en de investeringen die we daar in verwachten, leiden nog steeds tot
een ruim positief banksaldo.
Goedkeuring voor de begroting:
67 leden zijn akkoord, geen tegenstemmers.

Begroting is hiermee vastgesteld!

7. Ingediend voorstel; haalbaarheid padel
Namens de groep die dit voorstel hebben ingediend doen Mario Leuvrink en Thomas Wassercordt
het woord.

Het betreft het voorleggen van de vraag naar een onderzoek voor de haalbaarheid van padel binnen
VLTC, is er draagvlak voor het onderzoeken naar padel?
Ze geven een algemene uitleg wat padel is en schetsen een kort financieel plaatje.
Mocht het onderzoek zover zijn dat het concreet wordt, dan wordt dit tijdens een bijzondere ALV
voorgelegd.

Een padelbaan is de helft van een tennisbaan, dus op 2 tennisbanen kunnen 4 padelbanen gelegd
worden. Padel wordt altijd met 4 mensen gespeeld.

Tegenargumenten:
 het geluid van padellen
 verandering van het publiek
 het gaat ten koste van 1 à 2 tennisbanen
 impact op het gehele sportpark niet alleen voor VLTC.

Voorargumenten:
 opkomst van padel in het algemeen (ledengroei, omzet aan de bar)
 verjonging leden
 een aantal mogelijkheden qua contributie.
 lange termijn visie, spreiding ledenschommelingen

Locatie van de padelbanen, waar eventueel neer te leggen? Diverse ideeën besproken, zoals 4
padelbanen op de huidige baan 1 en 2. Eventueel een extra tennisbaan waar nu de mini-baan ligt.
Vraag: en het braakliggende stuk achter baan 10. Is nu van Rood-wit, dat moet onderzocht worden.
Opmerking: het is voor te stellen dat het voor de hand ligt dat baan 1 en 2 gebruikt worden, maar dit
zijn de beste banen. De verwachting is dat deze banen nog het langste mee gaan. Bovendien zijn
deze banen in eigen beheer gelegd.

Vraag: hoeveel leden tellen we per baan? 90 leden. De KNLTB hanteert een richtlijn tussen de 80 en
105 leden per baan, dit is afhankelijk van de opbouw ledenpopulatie. In avonduren en bepaalde
ochtenduren is het bij VLTC doorgaans erg druk. De jeugd en een grote groep seniorleden tennissen
niet in de avond dus we kunnen opschalen naar boven wat betreft de richtlijn van de KNLTB.
Daarnaast is het vaak na 21.00u stil/ leeg op de tennisbanen.
Vraag: in hoeverre werkt de gemeente mee? Er is kort met gemeente gesproken, we mogen padel
aanleggen maar de gemeente draagt hier niet aan bij. Een eventueel voorstel moet met de gemeente
worden besproken.



5

Vraag: stuk grond naast de hockeyvelden van wie is dit?: dit is van de manege.

En de parkeerplaats? Dit alles moet onderzocht worden, dus zijn nog allemaal vraagstellingen.

Opmerking: mensen schrikken als er banen weg gaan, maar als er 1 tennisbaan weggaat (waar 4
mensen op kunnen spelen) komen hier 2 padelbanen voor terug (waar 8 mensen kunnen spelen),
dus belangrijke overweging. Grootste weerstand dat er tennisbanen voor ingeleverd moeten
worden. Dit wordt zeker meegenomen.

Opmerking: in de ochtend zijn alle 10 de banen nodig. Ja klopt, maar dit is vaak 1,5 tot 2 uur.

Opmerking: willen we de combinatie tussen tennis en padel? Dit moet onderzocht worden.

Opmerking: bij de Heiberg zouden padel banen buiten komen, deze komen er niet wegens te weinig
animo. Dat zou kunnen kloppen, wij zijn daar niet volledig van op de hoogte, maar de padelbanen bij
de Heiberg zijn commerciële banen.

Opmerking: In de jeugd is een stijging in de padel, neem dit mee in de afweging.

Toevoeging van de voorzitter, we zijn in overleg met The Padellers zodat onze leden een keer kennis
kunnen maken met padel, los van dit voorstel.

Stemming: staan we erachter dat een commissie de haalbaarheid van padel bij VLTC gaat
onderzoeken? Als er meer dan helft voor stemt dan starten we een onderzoek, anders niet.

Voor: 51 Tegen:  18

Het zal dus onderzocht worden.
De onderzoekscommissie: Mario, Thomas, Bart, Tamara en Johan als link naar het bestuur.

8. Wijziging statuten en huishoudelijk reglement
Deze ALV wordt om goedkeuring gevraagd om onze statuten en huishoudelijk reglement aan te
passen.

Statutenwijziging
De ALV moet zich hierover uitspreken. Voor de statutenwijziging hebben we een meerderheid van
2/3 van de aanwezige leden nodig.

Waarom een statutenwijziging? De huidige statuten zijn reeds 21 jaar oud en we hebben te maken
met een nieuwe wetgeving. Dit is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). We zijn
verplicht deze wetgeving mee te nemen in de nieuwe statuten. De wetgeving is op 1-07-2021
ingegaan en wordt verplicht binnen 5 jaar na ingangsdatum. De gewijzigde concept statuten zijn bij
ALV uitnodiging meegestuurd. De modelstatuten van de KNLTB zijn weer als richtlijn gebruikt en in
lijn gebracht met onze huidige reglement. En ook met de KNLTB afgestemd.

Het concept is geaccordeerd door de KNLTB. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 WBTR
 verwijzing naar integriteitsbeleid
 e-mail is gelijk aan schriftelijke correspondentie
 uitbreiding rechten jeugdleden en ondersteunende (nog-actieve) leden



6

Vraag: het integriteitsbeleid spreekt me aan. Dit wordt uitgevoerd door de
vertrouwenscontactpersonen.
Wat als er iets met het bestuur is, hoe wordt dat aangepakt? Onenigheid binnen het bestuur wordt
geregeld door de WBTR. Dan komen alle rechten en plichten bij de ALV te liggen. Of bij een door de
ALV opgerichte commissie. Zie punt 11.10 in de statuten.

Correctie op de vraag, als er iemand binnen het bestuur geschorst moet worden, wie doet dat? Dat
doet de ALV.

Vraag: er kunnen verplichtingen worden opgelegd aan leden tot het uitvoeren van
vrijwilligerswerkzaamheden. Hier valt bijvoorbeeld de bardienstverplichting onder, wil je dit niet dan
staat hier de afkoopsom tegenover. Het is een kan bepaling.

Stemming: is de ALV akkoord met de wijziging van de statuten zoals voorgesteld in de documenten
die zijn ontvangen.

De ruime meerderheid (>2/3e) is akkoord, dank jullie wel daarvoor.
Geen tegenstemmers.

De statuten zijn daardoor aangenomen en wij gaan in de komende periode naar de notaris om te
formaliseren. Zodra dit is gebeurd, zal dit ook gecommuniceerd worden.

Huishoudelijk reglement
Er wijzigt weinig in het huishoudelijk reglement, wijziging hangt voornamelijk samen met de statuten,
dus als we die aanpassen moeten we het huishoudelijk reglement ook aanpassen.
Het model huishoudelijk reglement van de KNLTB is als basis gebruikt. Het concept is afgestemd met
en geaccordeerd door de KNLTB.

De 3 belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige reglement:
 beperking bevoegdheid bestuur om van de begroting af te wijken, we mogen dan maximaal 15%

van de begroting afwijken.
 bevoegdheid bestuur om rechtshandelingen aan te gaan verruimd, stond op € 11.500,= en dit is

€ 15.000,= geworden.
 tuchtrecht en schoring zijn opgenomen.

Vraag: 15% op een klein bedrag is natuurlijk niks. Dat klopt, dat betekent dat wij als bestuur extra
scherp moeten zijn met de begroting. Grote zaken moeten via een ALV gaan.

Is de ALV akkoord met deze wijziging?
Tegen: 0 Voor: ruime meerderheid (>2/3e)
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9. Bestuursverkiezing, rooster van aftreden en benoeming.
Twee bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar:

1) Myrthe Hinskens (bestuurslid, voorzitter), 3e termijn loopt af.
2) Johan Klootwijk (bestuurslid, voorzitter TC), 7e termijn loopt af.

Toelichting van Myrthe waarom ze heeft besloten door te gaan terwijl ze eerder heeft aangegeven te
willen stoppen als voorzitter. Dit is niet omdat we geen opvolger konden vinden maar omdat ze 2
functies heeft, voorzitter VLTC en bestuurslid sportraad Veldhoven, tijdelijk als voorzitter.
Ze had besloten te gaan voor de rol bij de sportraad, maar door een aantal gebeurtenissen en twijfels
en gekeken waar ze het meeste energie van kreeg heeft ze besloten om met 1 termijn bij VLTC te
verlengen.

Stemming Johan en Myrthe; alle aanwezigen stemmen middels applaus voor het aanblijven van
beiden.

10. Rondvraag / behandeling ingediende vragen
Vraag: verschillende sites, apps voor toernooi.nl en de clubkampioenschappen.
Er zijn 2 systemen:
a) toernooi.nl voor het dagelijkse gebruik
b) mijnknltb.toernooi.nl voor officiële toernooien, bondstoernooien e.d., dit is een andere portal.
Wij gebruiken beide systemen in licentie. We hebben geen invloed op de werking hiervan.

Vraag: pas op te laden met de knipapp? Ja, dit is al mogelijk. Dit is makkelijk met kinderen
bijvoorbeeld om dit thuis te doen. Het is voor de vereniging wel een stuk duurder, je betaald een
ideal transactie en dat is veel duurder dan opwaarderen met de pinpas bij de club.

Vraag: we zien vernieuwing van de keuken in de begroting. Vanuit de AC willen we nog iets
toevoegen aan de begroting in verband met energiebesparing. Opties zijn om al het glas door HR++
of HR triple glas te vervangen. Maar ook het dak zal binnenkort een keer vervangen moeten worden,
dit is momenteel niet geïsoleerd.
Vervanging keukenvervanging, binnenkort gaan een aantal mensen hiermee aan de slag.
Verduurzaming: hierover is al contact door de penningmeester met de AC en dit moet worden
opgenomen in de begroting. Dit zal de begroting van 2023 worden.

11. Sluiting
Iedereen bedankt voor de komst en aandacht, voor het meevieren van ons ALVeestje.

Daarnaast graag de aandacht voor de jubileumcommissie, zij zijn aanwezig voor het ALVeestje maar
ook om het lustrumweekend aan te kondigen voor jong en oud in het weekend van 1 en 2 juli 2022!!

Hopelijk tot volgend jaar. Fijne avond allemaal!


