Verslag Ledenvergadering TCLangenboom 28-3-2018
Aanwezig: 35 leden

Afgemeld: 2 leden

1. Opening vergadering
Voorzitter John van der Heijden opent de vergadering om 20.32 uur. Hij heet iedereen
welkom en stelt vast dat er voldoende leden zijn (35 leden aanwezig) om de vergadering te
openen.
2. Notulen ledenvergadering 2017 (21-3-2017)
John neemt het verslag door met alle aanwezigen (puntsgewijs).
De notulen van 2017 zijn zonder opmerkingen goedgekeurd.
3. Presentatie “beleidsplan TCL 2018 – 2021 Met vertrouwen de toekomst in!”
John & Martien geven een toelichting op het beleidsplan 2018-2021. Allereerst een korte
toelichting op de gerealiseerde projecten van de afgelopen jaren.
Doelen op hoofdlijnen:
Na 2021 klaar te zijn voor de toekomst op 'investeringsgebied' (keuken, LED, banen, bar en
glazen wanden).
Gezonde financiële situatie (sponsoring, subsidie, marge kantine).
Organisatorisch alle op orde door 'zelfsturende teams' met beslissingsbevoegdheid in
combinatie met de vrijwilligerscultuur (iedereen draagt een steentje bij)!
Op sportief gebied een actieve vereniging met voor ieder wat wils met een groeiend
ledenaantal.
4. Prioriteiten beleidsplan. Ledverlichting (2019) en/of vernieuwing keuken & bar
Keuken (achter) heeft de hoogste prioriteit in overleg met aanwezige leden tijdens
ledenvergadering.
Materiaal is aan vervanging toe. Hygiëne is een belangrijk aandachtspunt.
Bestuur gaat kijken of een combinatie mogelijk is met de LEDverlichting en de keuken.
5. Financieel verslag
Martien Wijdeven geeft een toelichting op het financieel verslag. Opvallende zaken:
– Omzet kantine afgenomen (maandagavond + toernooi Mill/Langenboom);
– Trainingen lopen geheel via Maximumtennis (financiële transacties);
– Investeringen in koffieautomaat, overkapping, dak, nieuwe lampen, loungeset.
Conclusie is dat ondanks de forse investeringen in 2017 de club financieel gezond is!
6. Verslag van de kascontrolecommissie
De kas is gecontroleerd door Bil Schonenberg, Hedwich van Elderen en Paul Buts.
Er zijn geen onvolkomenheden geconstateerd.
De volgende kascontrole wordt gedaan door:
Bil Schonenberg, Hedwich van Elderen en Jan van de Wiel.
7. Verslag “Vrienden van TCL”
Bill geeft een toelichting op 'vrienden van TCL'!
Leuke club vrienden! Mag altijd groeien! Er is ruimte om deel te nemen.
Momenteel 20 leden.
Doel voor 2018 is de realisatie van de glazen wanden (onder de overkapping).
Gezamenlijk met bestuur wordt door de vrienden een jubileumweekend georganiseerd

– Jeugd
– Senior
– Oud-leden
Feestavond tegen 'oude' prijzen. Clubje met deelnemers van 10 jaar heeft positief
gereageerd om weer te organiseren.
8. Dank en blijk van waardering gestopte vrijwilligers
Een speciaal woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers van TCL!
Tijdens de vergadering is er speciaal aandacht besteed aan vrijwilligers die (gedeeltelijk)
gestopt zijn met hun taak / rol binnen de vereniging. Truus Derks en Leo Sommers zijn
speciaal genoemd door John. Zij hebben beide ontzettend veel gedaan voor de club. Dank
daarvoor!
9. Bestuursverkiezing / Aanspreekpunten TCL
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
Naam
John van der Heijden
Martien Wijdeven
Jeroen Cornelissen
Ans Buts
Jan van Bommel
Willy Vermeulen

Rol
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid / Voorzitter
evenementencommissie
Bestuurslid

Start termijn
2009
2015
2017
2006
2011

Einde termijn
…...
2019
2020
......
2020

2018

2021

10. In het zonnetje zetten van een TCL lid
Een speciaal woord van dank is uitgegaan naar: Francien vd Vorle (sinds jaar en dag
onderdeel van TCL, portemonnee, jeugdcommissie, dinsdagochtendcompetitie, technische
commissie, evenementencommissie. Ze is 'in het zonnetje gezet' en zal een bloemetje
ontvangen namens TCL.
11. Mededelingen
Website & clubbapp. Nog veel inspanningen te leveren om een en ander op te pakken. Gaan
we samen met een aantal mensen oppakken.
12. Rondvraag
Begeleidingsboekje voor achter de bar.
Afhangen: regels zijn onduidelijk. Kunnen we als bestuur actie ondernemen?
Bij een nieuw lid 'inleren' (1x) voor achter de bar.
Berichtje op de website. Tijdens les moet er afgehangen worden. Nu niet geregeld.
Vraag: hoeveel is de contributieverhoging => ongeveer € 2,- per jaar
Glazenwasser aanstellen => kost veel tijd => glazenwasser inhuren
Lamp vervangen achter de bar (Mari via Hennie Willems
Tip: subsidie afhankelijk van financiële situatie? Gebouw etc onderbrengen in een stichting?Nader te
bekijken.
Waardering Hennie Willems / Jo Bergmans (pro deo). Hoe pakken we dit op?
13. Sluiting
Om 21.47 uur is de jaarvergadering gesloten door de voorzitter.

