Notulen Algemene Ledenvergadering TCT
Datum:

maandag 11 maart 2019

Aanvang:

20.00 uur

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.04 uur. Hij heet de ereleden Monique de Wit,
Berry Kempenaers en Toon Meeus welkom. Helaas is ons erelid Jan van Gorp, ook wel Jan
Lob genoemd, overleden. We staan hier een moment bij stil.

2. Agenda
Er zijn geen overige agendapunten.

3. Mededelingen van bestuur
3.1 Afmeldingen
Michiel de Wit, Yvonne van der Meijs, Marlies Demmers, Hans van der Wege en Jeannette
van de Vrande hebben zich afgemeld.

3.2 Jubilarissen
Dit jaar hebben we negen jubilarissen.
● 25 jaar: Els van Loon-Ijpelaar, Annemarieke Scheperkamp, Marlou Sinac, Annick
Vermeeren, Herman Jansen, Walter van de Sanden, Henk van Sinderen en Hans van
der Wege.
● 40 jaar: Jeannette van de Vrande
De aanwezige jubilarissen zijn naar voren geroepen en hebben een presentje ontvangen.

4. Transparantie padel-kasstromen en financieringsovereenkomst
Helaas is de verkeerde brief op de website geplaatst. Wim neemt de correcte brief (bijlage 1)
door en bespreekt punt voor punt.
Wim legt de inhoud van de ledencertificaten kort uit. Het een en ander is vorig jaar ook
toegelicht. Er zijn en er komen geen investeringen vanuit de club. Er is een heel klein risico
op restschuld.
De huurbijdrage staat niet op de tocht. Er kan wel een andere reden zijn waarom de
huurbijdrage eventueel iets wordt verlaagd, maar hiervoor komt altijd uitleg van de reden.
Er wordt een aparte boekhouding gevoerd voor padel. Dit wordt later in de vergadering in
detail uitgelegd.

Het risico ligt niet bij de certificaathouders, ook geen restrisico. Zij nemen al risico door erin
te stappen en krijgen hiervoor een rentevergoeding van 3%. De kleine restschuld die er
misschien over kan blijven, komt niet voor risico van de certificaathouder. Een onverwacht
restrisico op termijn kan door iedereen gedragen worden. We zijn statutair een tennis- en
padelclub geworden.
Paul Vlak: Er is wat onduidelijkheid bij de leden hoe de financiering heeft plaatsgevonden.
Het is belangrijk om transparantie te houden in de boekhouding. Wanneer de inkomsten van
padel tegenvallen, zal de betaling van aflossing en rente dan wel plaatsvinden?
Reactie: Er wordt wel betaald, maar de aflossing zou dan verspreid kunnen worden over 10
jaar i.p.v. 8 jaar. Dan wordt er getemporiseerd en de rente blijft betaald worden.
Bert Zijlmans citeert uit notulen ALV februari 2018. Hier gaat het over de financiering van de
aanleg van padelbanen. Er is afgesproken dat padel de eigen financiering rond moest krijgen
en dat er geen geld vanuit de club gebruikt zou gaan worden voor de aanleg van de banen.
Wim: Bij 100 leden komt er meer contributie binnen dan nodig is voor de betaling van de
rente en aflossing. Wanneer de cijfers van de business case (BuCa) gehaald worden, en daar
ziet het op dit moment naar uit, is er geen sprake van tegenvallende inkomsten. De STAT
betaalt terug aan de certificaathouders, maar voert een gescheiden boekhouding voor padel
en tennis.
Joop van Troost: Hoe landt de 50 euro extra voor tweede sport in de administratie?
Reactie: Er zijn twee soorten combi-lidmaatschap. De eerste is tennis als 1e sport en padel
als 2e. Bij dit lidmaatschap komt er 170 euro bij tennis en 50 euro bij padel. Bij padel als 1e
sport en tennis als 2e sport, gaan de geldstromen andersom. Dit geldt alleen voor nieuwe
leden. Bestaande leden blijven altijd tennis als 1e sport houden.
Siebe Peters: Is het een idee om aan de hand van cijfers zichtbaar te maken wat we
verwachten voor 2019?
Wim: Dit komt later in de ALV aan bod.
Jan-Willem Wijsman: De rentebetalingen gaan door en de aflossing wordt getemporiseerd.
Wat wordt verstaan onder temporiseren?
Wim: Je totaal ingelegde bedrag wordt over een langere termijn uitgesmeerd. Wanneer het
echt ontzettend tegen gaat vallen, wat zeker niet de verwachting is, dan is er nog een
mogelijkheid tot herfinanciering. We hebben allemaal de BuCa gezien en we hebben het
volste vertrouwen dat dit goed gaat verlopen. Ook het Tivoli-fonds heeft dit vertrouwen en
heeft ons een forse donatie gedaan (geen lening).
Bert Zijlmans: Er zijn actief wat leden benaderd die een risicoloos spaarproduct hebben
aangeboden gekregen. Dit is toch geen investering?
Wim: De leden kunnen 10 jaar niet aan hun geld komen. De rente is laag vergeleken met
andere crowdfunding acties waar vaak meer aan rente wordt betaald. Dus geheel risicoloos
is het niet.
Anja Bischops: De aflossing kan van 8 naar 10 jaar gaan. Als dit niet genoeg is, wordt er
gedacht aan herfinanciering. Hoe vindt deze herfinanciering plaats?
Roy: Dan zou er eenzelfde actie met ledencertificaten gedaan kunnen worden. Veel meer
valt er nu nog niet te zeggen over wat er over 10 jaar gaat gebeuren.

Arno: Juridisch kun je het risico nooit helemaal uitbannen. We zijn één vereniging en bij een
faillissement van de STAT komt het risico altijd bij de vereniging.
Bert Zijlmans: Waarom zijn de betalingen van de rente en aflossing niet afhankelijk gemaakt
van de padelstromen?
Roy: Deze afweging is gemaakt, maar er is niet voor die optie gekozen. De certificaten zijn
afgestemd op de BuCa en deze zijn toegelicht aan de certificaathouders in mei 2018. De
aflossing is als richtinggevend gekenmerkt, en ligt dus niet vast. Overal zijn veiligheidsmarges
ingebouwd.

5. Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering 2 juli 2018
De notulen van juli 2018 zijn besproken. De nieuwe statuten zijn ter goedkeuring
voorgelegd.
Pia Scheperkamp: Er staat dat het bestuur minimaal uit 5 personen zou moeten bestaan. Na
deze ALV bestaat het bestuur nog maar uit 3 personen. Hoe gaat dit opgelost worden? Is het
bestuur dan nog beslissingsbevoegd?
Wim: We komen hier straks op terug wanneer de vacatures besproken worden.
Pia Scheperkamp: Pagina 5, stand van zaken padel. In het verslag staan niet alle vragen, open aanmerkingen van de discussie over en weer. De notulen horen een weergave te zijn van
het besprokene op de avond. Mijn voorstel is om een vergadering op te nemen. Het is nu
niet meer te doen om het terug te halen.
Wim: Deze aanbeveling zullen we meenemen voor een volgende vergadering. Het is mogelijk
dit op te nemen op band.
Notulen zijn vastgesteld.

6. Verslag beleidsjaar 2018
Als vereniging hebben we een prima jaar gehad. De padel- en jeu de boulesbanen zijn
aangelegd.
We zijn aan het overgaan op KNLTB-systemen en gaan geleidelijk afstappen van All United.
Dit was wel lastig, omdat 2 jaar terug onderzocht is of we goed zaten met All United, en dat
bleek destijds zo.
Doortennissen in de winter volgt later uitgebreider.
Statuten voor de vereniging zijn tijdens B-ALV op 2 juli 2018 vastgesteld door de aanwezige
leden.
Ook van buitenaf krijgen we complimenten over onze vereniging.

7. Financiën 2018
7.1 Vereniging
Anne licht de resultatenrekening toe. Ook financieel was 2018 een goed jaar. Bijna alle
inkomsten zijn gestegen.
Het enige wat achterblijft aan inkomsten zijn de sponsorbijdragen. Hopelijk melden zich hier
snel vrijwilligers voor. Er zijn een paar heren die op zoek willen naar sponsoren, maar zij
willen een kartrekker erbij die alles bijhoudt en de administratie (contracten etc.) doet.
Nieuw: Voor het jubileum willen we gaan sparen om te voorkomen dat dit ineens een grote
kostenpost zal worden als we 75 jaar bestaan.
Balans wordt door Anne toegelicht. Inmiddels is er flink getrokken aan de openstaande
debiteuren. Dat bedrag is inmiddels nog verder afgenomen. Er is gewerkt met een
incassobureau, maar dit heeft helaas geen resultaat opgeleverd. Een andere optie is naar de
rechter gaan, maar de kosten hiervoor wegen niet op tegen het te innen bedrag.
Ivo Peeters: Dubieuze debiteuren, wat zijn dit?
Anne: Dit zijn vooral leden die hun lidmaatschap niet betalen. Hier zijn we actief mee bezig
geweest. Helaas is het tennissen zonder pasje mogelijk, maar dit hopen we wat moeilijker te
gaan maken.
Tjeerd van de Heuvel: Complimenten voor de inzet!

7.2 STAT
Inge Jansen licht de resultaten van de STAT toe. Ze verklaart de bedragen en licht toe wat er
in bepaalde bedragen is opgenomen. De dakrenovatie heeft in 2018 plaats gevonden. De
vloer staat voor 2019 op de planning. Echter, de eerste offerte is hoger dan de reservering
die in 2018 is gedaan, vandaar ook een reservering in 2019. Er waren hogere kosten voor
baanonderhoud, maar ook voor stormschade en schoonmaakschade (algemene kosten).
De balans van de STAT wordt door Inge toegelicht. Het paviljoen staat als vast bedrag op de
balans. Er is ooit voor gekozen om dit zo te laten staan en hier niet op af te schrijven.
Het nog te ontvangen bedrag van 450 euro is inmiddels binnen (begin januari). BTW is terug
gevraagd voor de aanleg van de padelbanen.
Officieel hoeven de cijfers van de STAT niet voorgelegd te worden aan de ALV, maar alleen
aan het verenigingsbestuur. Toch kiezen we ervoor om open en transparant te zijn en ze wel
te laten zien.
Paul Vlak adviseert om een fiscaal jurist eens goed te laten kijken naar alles omtrent
BTW-regels. Inge gaat een oproep doen aan leden die kennis hebben van dit vakgebied en
hiervoor samenzitten.
Wim: We zijn er al heel bewust mee omgegaan met de kennis die we in huis hebben.

Voorzieningen bestaan uit: vloer paviljoen, keuken paviljoen en lichtmasten i.v.m.
duurzaamheidsmaatregelen. Overige schulden is de borgsom van Michiel.
Misha Ling: De 1.628 euro aan schuldenkant, ‘rente op ledencertificaten’, staat aan andere
kant anders genoemd. Dit moet gelijk zijn.
Als last is er nog geen ‘baanhuur padel’ opgenomen. ‘Aflossing certificaten’ is een last, geen
schuld.
Anne licht de geconsolideerde balans toe.

8. Verslag kascommissie 2018 en benoeming kascommissie 2019
De kascontrole van de stichting is gedaan door de penningmeester van de vereniging. Het
bestuur verleent décharge aan de stichting voor het gevoerde financiële beleid.
Misha Ling en Siebe Peters hebben de kascontrole van de vereniging gedaan. Voordat de
eindconclusie gegeven wordt, bespreken we eerst de kasstromen van padel in 2018. Roy zal
de stromen toelichten.
Er zijn financieel gezien drie momenten aan de STAT-zijde: de financiering, de bouw en de
banen gereed. De financiering (163.000 euro nodig) bestaat uit de gift van het Tivolifonds
(16.000 euro) en de certificaten (147.000 euro). Hiermee kunnen de banen worden
gerealiseerd. Bij de bouw van de banen is een piek in kwartaal 3 en 4. Facturen t.w.v.
152.000 euro zijn inmiddels binnen. Er wordt nog 3.000 euro aan facturen en 1.628 euro aan
rente verwacht. Dan is er dus een bedrag over van 6.300 euro. Ook komt er nog BTW terug,
waardoor er een overschot is van ongeveer 8.000 euro.
Kosten voor de vereniging zijn onder andere de aanschaf van rackets en promotie.
Opbrengsten voor de vereniging zijn contributie en toernooiopbrengsten. Er is een overschot
van zo’n 1.000 euro.
Roy bespreekt ook meteen de padelkasstromen voor 2019. De contributie gaat volledig over
van de vereniging naar de STAT als zijnde baanhuur. Onderaan de streep, nadat de baten en
lasten naast elkaar zijn gezet, zou er zo’n 17.000 euro overblijven voor aflossing.
Ido Kronenberg: Hoeveel leden heb je nodig in 2019 om de contributie te realiseren?
Roy: Het zijn er nu 80 (waarvan 45 van buiten), maar er wordt vol ingezet op nieuwe leden.
Er zijn namelijk nog wel wat leden nodig. Onder jeugdleden wordt ook actief gepromoot. De
BuCa wordt gevolgd. Met 80 padel-only leden en 100 combi-leden zijn de opbrengsten
voldoende om de contributie te realiseren.
Siebe Peters: Wanneer de contributie tegenvalt, zal de baanhuur dan ook lager zijn?
Roy: Ja, dan gaat de baanhuur ook omlaag. Er is dan minder over voor de aflossing. Het
restbedrag zou geherfinancierd moeten worden. Over 10 jaar is de grasmat aan vervanging
toe. Ook die investering zou meegefinancierd kunnen worden.

Misha Ling: Er wordt niet afgeschreven op de padelbanen. Hoe wordt hier rekening mee
gehouden in het meerjarenplan? Bijvoorbeeld dat de grasmat over 10 jaar vervangen moet
worden.
Roy: Boekhoudkundig heb je gelijk. De afschrijving wordt uitgesteld om eerst een aflossing te
kunnen doen. Dit is aan de STAT om zo op te nemen.
Misha: Afschrijven en aflossen kan tegelijk. Dit geeft een beter beeld. Nu is het net alsof je
17.000 euro winst maakt in het budget van 2019, maar dat is het niet helemaal. Dit doet
niets af aan je cashflow, je kunt gewoon aflossen. Dit is een aanbeveling aan de STAT.
Siebe en Misha hebben een brief opgesteld en deze voorgelezen tijdens de ALV. Er zijn een
aantal bevindingen gedaan. Deze zijn vooraf besproken met 1e en 2e penningmeester van
de vereniging. Er zijn inmiddels acties genomen.
In de toekomst worden ledenadministratie en financiële administratie aan elkaar gekoppeld.
De kascommissie vraagt aan de ALV décharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid van de vereniging. De ALV verleent décharge.
Siebe en Misha worden bedankt voor hun gedegen werk.
De kascontrole commissie voor 2019 zal bestaan uit Siebe Peters en Bert Zijlmans.
Pauze om 21.52 uur.

9. Gewijzigde statuten van de STAT ter goedkeuring
Er is een voorstel voorgelegd door de STAT om de statuten te wijzigen. Deze statuten zijn op
de website vermeld. De verschillen tussen de oude en nieuwe statuten kunnen worden
voorgelezen, maar eigenlijk willen we dit verkorten tot: heeft iemand vragen/opmerkingen?
Bert Zijlmans: Er zijn geel gemarkeerde regels en sommige daarvan zijn doorgestreept. Wat
is de bedoeling?
Wim: De doorgestreepte regels komen te vervallen. De overige gele regels zijn de
wijzigingen.
Monique de Wit: Het huisnummer van Monique moet nummer 73 zijn i.p.v. 72.
Geschillenregeling is opgenomen, dit is nieuw.
De statuten en het huishoudelijke reglement van de verening en de statuten van de STAT
zullen door de notaris worden vastgelegd.

10. Begroting 2019 en vaststelling contributies
Anne licht de begroting toe. Hierbij zijn tennis en padel samengevoegd voor de
overzichtelijkheid. Mocht er iemand details willen zien, dan kunnen die gegeven worden.

In de commissiekosten zijn kosten opgenomen voor het voeren van de administratie bij een
administratiekantoor, omdat er nog niemand is die zich gemeld heeft als nieuwe
penningmeester.
De baanhuur aan de STAT is omhoog gegaan, i.v.m. forse investeringen die gedaan moeten
gaan worden, zoals bijvoorbeeld onderhoud aan het paviljoen (vloer en keuken) en de
verlichting.
Michiel van Oosterhout: Waar zitten de kosten van de clubapp in?
Anne: Deze zitten in de post ‘website’. Dit is een eenmalige investering.
Siebe Peters: Is het een realistisch bedrag om 1.500 euro op te nemen voor een
administratiekantoor?
Anne: We hopen nog steeds op een lid dat zich gaat melden voor een kleiner deel van het
pakket. Een kantoor zou dan ook een deel moeten doen.
Bert Zijlmans: Het innen van de contributies, wie gaat dat doen?
Anne: Dit gaat via het nieuwe KNLTB-systeem.
Inge Jansen: Er wordt gezocht naar iemand in de rol van penningmeester. Uit ervaring, het is
veel werk.
Anne: We hopen deze snel te vinden, vooral nu we een kleiner pakket aan kunnen bieden
door taken op te splitsen.
Bert Zijlmans: Vanwaar het optimisme voor sponsorgelden?
Anne: We hebben op dit moment een groep trouwe sponsoren en ook de toernooi
commissies zorgen voor sponsorinkomsten. Echter, we blijven wel nog een
sponsorcommissie nodig hebben.
Anne, dankjewel voor het opstellen en toelichten van de begroting. Hierop zal in 2019
gestuurd worden.
Inge licht de begroting van de STAT toe. Hierin komen ook de cijfers van padel terug die Roy
eerder heeft toegelicht.
De overeenkomst met Diamant Groep is gestopt. Helaas investeren zij niet meer in het
opleiden van een groundsman voor het onderhoud van tennisbanen en kleinschalig groen.
Voor 1 persoon was het onderhoud van 13 banen niet te doen. Om toch baanonderhoud te
kunnen doen, kom je terecht in de commerciële sector. Vandaar de hogere kosten bij
onderhoud park.
De lampen van de baanverlichting die we op dit moment hebben, gaan niet meer
geproduceerd worden. Dit zal op termijn (4-5 jaar) vervangen moeten worden door
LED-verlichting.
Bert Zijlmans: In hoeverre zit in de begroting de stijgende btw-lasten?
Inge: Dit zit er niet in. Aangezien niemand op dit moment precies weet hoe het zal gaan, is
de lijn van vorig jaar aangehouden. Sportgerelateerde investeringen zijn vrij van BTW (21%).
Op andere investeringen kan subsidie zitten.

Inge, dankjewel voor het opstellen en toelichten van de begroting. Hierop zal in 2019
gestuurd worden.
Wim laat de ledenaantallen en verschillende contributies zien. Er zit nog steeds een lichte
groei in, terwijl de landelijke trend een daling in ledenaantal is. De contributie blijft gelijk:
170 euro voor een senior. Iedereen betaalt via automatische incasso, er is geen keuze meer.
De contributie komt steeds meer onder druk te staan door werkzaamheden die gedaan
moeten worden tegen betaling i.p.v. door vrijwilligers, zoals parkopzichter en
penningmeester. Helaas is het een trend dat er minder vrijwilligers te vinden zijn. Wij
worden hier ook mee geconfronteerd. Dit is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.
Bert Zijlmans: Waarom verhoog je nu de contributie niet met bijvoorbeeld 5 euro? Er zijn
wat risico’s in de begroting en er moet betaald gaan worden voor bepaalde diensten.
Anne: Op dit moment vonden we het moeilijk om een verhoging van de contributie te
vragen bij een winst van 30.000 euro in 2018.
Wim: Ook het eigen vermogen zit goed. Mede daarom hebben we ervoor gekozen om dit
jaar nog niet te verhogen.
Vraag aan de leden: Wie zou het eens zijn met een verhoging van 5 euro van de contributie?
De meerderheid is voor.
Jan-Willem Wijsman: Hoe kun je nu zomaar ineens een verhoging doorvoeren, terwijl
besloten is geen verhoging te doen?
Pia Scheperkamp: Je kunt geen conclusies verbinden aan een meerderheid van de stemmen
voor een contributieverhoging per direct. Dit moet van tevoren op de agenda staan.
Wim: We gaan als bestuur het komende jaar de hoogte van de contributie heroverwegen en
nemen de aanbevelingen die gedaan zijn mee in het besluit.

11. Informatie en vervolgproces ‘Doortennissen in de winter’ d.m.v.
tennishallen
Een eerste aanzet is tijdens de ALV 2018 gedaan met de vraag of er interesse is om dit
onderwerp verder uit te werken. De ALV stemde hierin toe. Een werkgroep heeft het
onderzoek gedaan. Arno licht de presentatie van de werkgroep toe. Dit is de stand van zaken
op dit moment, het is een voorlichting.
Ivo Peeters: Een garantie voor trainingen, wat wordt hiermee bedoeld?
Arno: Lessen gaan altijd door in de hal, dus je kunt weer 16 weken aan gaan bieden (i.p.v. 10
nu).
Annemarieke Scheperkamp: Moet ik winterlid worden wanneer ik alleen maar training wil in
de winter?
Arno: Dat ligt eraan welke variant we gaan kiezen, bij variant 1 wel. Bij variant 2+3 betalen
alle leden.
Michiel van Oosterhout: Wat is de voorkeur van het bestuur?
Arno: De voorkeur is dat alle leden extra betalen (variant 2 of 3).

Annemarieke Scheperkamp: Hoe kan ik als tennissend lid zonder training toch tennissen in
de hal?
Arno: Niet alle banen zullen bezet worden door trainingen.
Paul van Oosterhout: Ik kan nu al bijna niet tennissen op de nieuwe banen. Hoe krijg ik de
garantie dat ik in de hal wel kan tennissen?
Arno: Er wordt een maximum gesteld aan het aantal trainingsbanen. En afhankelijk van de
variant die gekozen wordt, kan iedereen afhangen voor de banen.
Ido Kronenberg: Wat is het vervolg van dit proces?
Arno: De rest van het pad wordt zo uitgelegd.
Joop van Troost: Stel dat het een groot succes wordt, en er worden bijvoorbeeld 3 banen
bezet voor trainingen?
Arno: Bij de 5-baans variant is 8 uren trainen per week maximaal.
Bert Zijlmans: Dit proces komt niet ineens terug als zijnde besluit en “we hebben het toch
verteld”?
Arno: Nee, vandaag is een voorlichting. Het vervolg proces wordt duidelijk gecommuniceerd.
Ido Kronenberg: Waarom worden de hallen niet over de oude banen gezet?
Arno: Er is gekozen om dichtbij paviljoen te blijven.
Siebe Peters: Waarom dichtbij paviljoen? Op de nieuwere banen is sneller te spelen in de
winter.
Arno: Dit heeft te maken met de aantrekkelijkheid van het park, maar deze overweging
nemen we mee.
Inge Jansen: In totaliteit zie ik een flink risico. Het is een grote investering en er zijn veel
vrijwilligers nodig. Al met al geeft het totaalplaatje een behoorlijk risico.
Arno: Uit ervaring van andere verenigingen is het vinden van vrijwilligers voor het
opzetten/afbreken geen probleem. Een voorwaarde is dat er van tevoren een commissie is
om door te gaan. Geen commissie betekent geen vervolg voor de winterhallen.
Op dit moment wordt er uitgezocht wat de gemeente Tilburg wil qua
financieringsmogelijkheden.
Bert Zijlmans: Een flinke kostenpost is “afsluiten en opties”. In welke structuur is dit de
hoogste post?
Arno: Het is bij alle 3 structuren nagenoeg gelijk.
Pia Scheperkamp: Wat is maatschappelijk financieren?
Arno: Er zijn een aantal banken die sportverenigingen willen helpen met het financieren
tegen een aantrekkelijke rente.
In de clubapp en op de website komt alle informatie te staan die tot nu toe beschikbaar is.
De noodzakelijkheden zijn een sluitende financiering en een wintertenniscommissie. Het
voorlopige plan is om in juni/juli een nieuwe ALV uit te schrijven voor besluitvorming. Van
tevoren zal waarschijnlijk een keuze zijn gemaakt voor variant 1, 2 of 3.

Annemarieke Scheperkamp: Het bestuur bestaat straks voorlopig maar uit 3 personen. Is het
niet beter om je met deze paar bestuursleden te richten op de dagelijkse gang van zaken en
dit uit te stellen tot het bestuur weer op oorlogssterkte is?
Wim: De werkgroep is al bezig, bestaande uit Wim, Marlies, Berry en Arno. De werkgroep
blijft bestaan en gaat hiermee verder.
Ido Kronenberg: Ik kan als lid niet accepteren dat we zo’n groot risico aangaan op zo’n korte
termijn. Dit is onverantwoord.
Wim: We zijn nu aan het informeren. We hebben van padel geleerd dat het niet te snel
moet.
Inge Jansen: Dit is pas de 1e presentatie die we als leden zien. Voor de werkgroep is dit al
meer bekend, maar voor de leden niet. En dan wil de werkgroep over 3-4 maanden een
B-ALV?
Wim: We zullen alle op- en aanmerkingen ter harte nemen. Dit nemen we mee in de
werkgroep. We zijn een bloeiende vereniging en we moeten niet stil blijven staan. Er zijn
heel veel leden die competitie spelen, training volgen, etc.. Besluitvorming op dit moment
kan ook leiden tot de beslissing om het project op hold te zetten.
Ido Kronenberg: Het percentage lesnemende leerlingen is heel hoog bij TCT.

12. Bestuurssamenstelling
Maikel heeft zich aangemeld voor de functie van voorzitter. De ALV stemt hiermee in.
Tjeerd vd Heuvel: Maikel doet nu heel veel voor de vereniging. Hoe gaat dit in de toekomst
verder?
Maikel: Ik ga door met alle taken die ik al deed.
Het bestuur moet met minimaal 5 personen zijn. Het aantal vacatures mag niet groter zijn
dan het aantal bestuursleden (3=3). Inmiddels is er al veel werk verricht voor het zoeken
naar vrijwilligers. Hiermee gaat Maikel door, samen met Ivo Peeters. Hij heeft de
vrijwilligerscommissie op zich genomen.
Oproep aan allen: weet je iemand die vrijwilligerswerk zou willen doen? Laat ze zich melden.
Dank aan Ivo Peeters voor zijn inzet als voorzitter recreatiecommissie en bestuurslid.
Dank aan Anne van Iersel voor haar inzet als penningmeester en bestuurslid.
Dank aan Wim de Kwaasteniet voor zijn inzet als voorzitter en bestuurslid.
Dank aan Bregje van Dongen voor haar inzet als secretaris en bestuurslid.
Helaas gaat Herman Jansen stoppen als vrijwilliger bij de STAT. Hij wordt door Berry bedankt
voor al zijn inzet voor de vereniging.
Heeft er iemand bezwaar tegen d’echarge van de bestuursleden die gaan stoppen?
Niemand heeft bezwaar.

13. 2019
De plannen voor 2019 zijn toegelicht door Maikel.
De hoofdzaak op dit moment is zo snel mogelijk het bestuur compleet maken.
Verder zijn we de samenwerking aangegaan met Tennisschool Gijs.
Er zijn een aantal zaken die reeds zijn gestart en de volle aandacht houden, namelijk het
werven van leden en bekendheid voor padel en het werken met vernieuwde systemen van
de KNLTB.

14. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen. De nieuwe voorzitter sluit de vergadering om 23.48 uur.

Bijlage 1: Brief Bert Zijlmans
Aan:
Bestuur Tennisclub Tilburg
Bestuur Stichting Tennisaccomodatie Tilburg
Investeerders in padel
Leden Tennisclub Tilburg
Tilburg, 2 augustus 2018
Open brief inzake beoogde investering in padel
Geachte besturen, investeerders en tennisleden,
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van TCT op 5 februari 2018 is het principebesluit
genomen dat er geïnvesteerd gaat worden in een padelaccomodatie op het tennispark aan
de Goirleseweg. Dit onder voorwaarde dat de financiering rond zou komen.
Vanwege vakantie heb ik de speciale ALV van 2 juli gemist, maar ik begrijp dat de investering
doorgaat.
Graag wijs ik nog eens onder welke financiële voorwaarden besturen van TCT (zie onder
meer ook het verslag van de ALV van 5 februari 2018) en STAT met deze investering akkoord
zijn gegaan:
● De investering mag nooit ten koste gaan van de leden van TCT.
● De huurbijdrage van TCT aan STAT voor de tennisbanen wordt de komende 5 jaren
gehandhaafd op minimaal het niveau van 2018.
● Er wordt een aparte boekhouding bijgehouden met betrekking tot het
padelgebeuren
● Het risico dat de padel business case niet gehaald wordt (dus dat er te weinig
inkomsten binnen komen) ligt nooit bij TCT of STAT maar geheel bij de padel
investeerders/certificaathouders. Dat betekent dat, mochten de inkomsten uit padel
onvoldoende blijken, er mogelijk geen rente uitbetaald kan worden aan padel
certificaathouders en/of dat de aflossingstermijnen niet gehaald kunnen worden.
Bij deze verzoek ik u dan ook om de beoogde certificaatvoorwaarden openbaar te maken.
Graag aan mij per email maar ook op de website van TCT, zodat elk tennissend lid zich ervan
kan vergewissen dat aan de genoemde voorwaarden voldaan wordt.
Met vriendelijke groet,
Bert Zijlmans, lid TCT (en van 2014-2018 penningmeester STAT)

