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1. Opening
Voorzitter Jeroen Curvers heet alle aanwezigen van harte welkom op de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Hij verontschuldigd Bart Ploum en Hanne Beerens . Bart zit
voor zijn werk in het buitenland en Hanne is op vakantie.
Daarnaast wijst hij de leden op de gebruikelijke huishoudelijke mededelingen met
betrekking tot het tekenen van de presentielijst/lijst met afmeldingen, het uitzetten
van de gsm’s en het tot de pauze opschorten van gebruik van de bar.
Jeroen deelt de leden mede dat Klaverblad de nieuwe hoofdsponsor is van TC Boshoven.
Klaverblad sponsort een aanzienlijk bedrag van 20.000 Euro voor de komende vier jaar
en is ook bereid om overige activiteiten te ondersteunen.
Rien van Cuijk geeft aan dat de website uit de lucht is. Jo geeft uitleg en geeft aan dat
de site vrijdag weer in de lucht zal zijn.
De voorzitter geeft aan dat er vanuit de leden een tweetal, door een aantal leden
ondertekende, voorstellen zijn aangeleverd en stelt voor om de agendapunten 14 en 16
te wisselen. De leden gaan daarmee akkoord.

2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering van 27 januari 2017
Er zijn geen opmerkingen op de notulen. Met dank aan Carla van der Emde

3. Jaarverslag secretariaat 2017
Het jaarverslag van het secretariaat wordt ter kennisgeving aangenomen met dank aan
Jo Demarteau (b.a. Hanne Beerens)

4. Financieel verslag 2017
De penningmeester Fredy van de Werken neemt het (onder de aanwezige leden
rondgedeelde) financieel jaarverslag door en licht een en ander toe. Een aantal punten
wordt extra toegelicht. zoals de extra opbrengsten van de huur aan Sanquin. De
sponsoropbrengst van Klaverblad is nog niet meenomen.
Verder zijn er geen vragen vanuit de leden op het financieel jaarverslag 2017. Met dank
aan Fredy van de Werken.

5. Begroting 2018
De begroting wordt toegelicht door Fredy van de Werken en akkoord bevonden door de
aanwezige leden. Fredy heeft een voorzichtige begroting opgesteld voor 2018. De
contributie is bijgesteld vanwege het dalende ledenaantal. De baromzet wordt
voorzichtig begroot vanwege gelijklopende bouwvakvakantie en het Open Toernooi. De
diverse opbrengsten post valt iets lager uit omdat in de post van 2017 ook een deel van
de opbrengst 2016 van Sanquin is opgenomen. Daarnaast is onbekend of de Grote
Clubactie ook in 2018 wordt georganiseerd. De kosten worden begroot op de kosten van
2017
Henk Stribos stelt de vraag inzake de huur van de stichting in relatie tot het eerder
aflossen. Wordt de huur verlaagd? De huur blijft gelijk aan de huur van 2017.
De begroting wordt akkoord bevonden door de aanwezige leden.

6. Verslag kascontrolecommissie 2017
Frank Jetten en John Geelen vormden de kascontrolecommissie. Deze controle heeft
plaatsgevonden op 24 januari 2018 in aanwezigheid van de penningmeester Fredy van de
Werken. Frank leest het verslag van de kascontrolecommissie voor .
De commissie trof een goed verzorgde grootboekadministratie aan, waarbij alle
bescheiden ordelijk gearchiveerd zijn. Tijdens de controle van de administratie,
bescheiden, banksaldi en resulterende winst en verliesrekening zijn geen afwijkingen
geconstateerd. Samenvattend heeft het boekjaar 2017 TC Boshoven een zeer fraai
positief resultaat opgeleverd van 15.518 euro, met name mogelijk gemaakt door hoger
sponsoropbrengsten , hogere de huuropbrengsten van Sanquin en hogere
contributieopbrengsten. Tevens heeft de penningmeester de begroting voor 2018
toegelicht, welke een solide resultaat voorspeld. De kascontrolecommissie wil graag de
penningmeester bedanken voor al zijn werkzaamheden in 2017 en verklaart hierbij de
financiële administratie over het boekjaar van 2017 voor akkoord en stelt de
ledenvergadering voor om de penningmeester décharge te verlenen voor de jaarstukken
van 2017.
De ledenvergadering bekrachtigt het voorstel van de kascontrolecommissie tot
decharge van de gevoerde financiële administratie door de penningmeester met applaus.
Met dank aan Fredy van de Werken.

7. Verkiezing kascontrolecommissie 2018
Frank Jetten is aftredend. De nieuwe kascontrolecommissie zal voor 2018 bestaan uit
de leden John Geelen en Wil Geraedts. Peter Van Osch biedt zich aan als reserve-lid van
de kascontrolecommissie.

8. Jaarverslag jeugdcommissie 2017
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Met dank aan Maurice Mertens.

9. Jaarverslag technische commissie 2017
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Met dank aan Luc Krekelberg.

10. Jaarverslag paviljoencommissie 2017
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Met dank aan Tjeu Jacobs.
Wilma Clement stelt een vraag over het doorgeven van wijzigen van emailadressen. Jo
Demarteau (webbeheerder) geeft aan om wijzigingen van mailadressen via de website te
doen. Hij (webbeheerder) zal het doorsturen naar de ledenadministratie.

11. Jaarverslag sponsorcommissie 2017
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen vastgesteld. Met dank aan Bart Ploum.

12. Rooster van aftreden en bestuursverkiezing

Vanuit het dagelijks bestuur is penningmeester Fredy van de Werken aftredend.
Fredy heeft zich niet herkiesbaar gesteld, belangrijkste reden is dat hij meer tijd en
energie in zijn eigen bedrijf wil steken.
Jo Demarteau is eveneens aftredend en niet herkiesbaar.
Jo blijft werkzaam voor de Stichting en voor de website .
De voorzitter geeft aan de dat Hanne Beerens aangegeven heeft dat ze onvoldoende
“beleving” heeft om haar rol als secretaris goed te kunnen vervullen.
Als bestuur vinden we dit jammer maar respecteren dit besluit. Hanne treedt daarom
vroegtijdig af.
Tevens meldt de voorzitter dat Bart Ploum heeft aangeven dat hij zijn drukke baan niet
meer kan combineren met zijn rol als algemeen bestuurslid. Ook hij treedt vroegtijdig
af. Bart Ploum gaat verder in de sponsorcommissie.
Fredy en Jo worden bedankt met een fles wijn. Hanne en Bart zullen op een nader te
bepalen tijdstip worden bedankt door het bestuur.

Het bestuur heeft Ward van den Elsen bereid gevonden de functie van penningmeester
te vervullen. Ward stelt zich zelf aan de vergadering voor. Een van de leden stelt een
vraag mbt zijn financiële ervarenheid. Ward ligt dit toe. Het bestuur vraagt de leden
het voorstel voor de nieuwe penningmeester te bekrachtigen. Ward van Elsen wordt
vervolgens met acclamatie benoemd.
Het bestuur heeft Sander Vaessen bereid gevonden de functie van algemeen
bestuurslid website en sponsoring te vervullen ter vervanging van Jo en Bart. Het
bestuur vraagt de leden het voorstel te bekrachtigen. Sander Vaessen wordt met
acclamatie benoemd.
Voor de functie van secretaris is het bestuur op zoek naar een ervaren kracht die de in
en outs van de vereniging kent. Er is nog niemand gevonden voor deze bestuursfunctie.
Carla van der Emde zal tijdelijk deze functie op zich nemen. Het bestuur zoekt nog naar
een permanente vervanging.
De leden wordt gevraagd om Carla het vertrouwen te geven. Er wordt geapplaudisseerd.
13. Padel, presentatie / discussie
De geplande presentatie aangaande padel kan door omstandigheden en de afwezigheid
van de padelcommissie helaas geen doorgang vinden. De voorzitter geeft een korte
uitleg over het onderwerp Padel.
De padel commissie onderzoekt op verzoek van het bestuur of deze nieuwe sport een
aanvulling kan zijn op het huidige tennis aanbod van Tennisclub Boshoven. Het bestuur
heeft de commissie een aantal kaders meegegeven: zoals een goede financiële
onderbouwing, er zal een verdienmodel moeten komen waarbij de kosten van
padelba(a)n(en) door het gebruik ervan worden terug verdiend, het mag de leden die
alleen gebruik willen maken van de tennisbanen niets kosten. Daarnaast mag het de
reguliere tennisser niet in de weg staan. Het onderzoek loopt nog en in een aparte
ledenvergadering zal dit nader worden toegelicht.
De leden stellen vragen over het kostenplaatje en locatie. De voorzitter geeft aan dat
daar nog niets over te melden valt en we het onderzoek moeten afwachten. Een periode
is niet genoemd.
De voorzitter licht verder toe dat uit de enquête die de commissie heeft gehouden bij
reeds bestaande padel/tennisverenigingen blijkt dat verenigingen die Padel hebben
geïntroduceerd nieuwe leden hebben aangetrokken. Niet alleen jeugd speelt Padel maar
ook de oudere tennisser. Door de komst van Padel zijn noodlijdende verenigingen weer
gezond geworden. We lopen het risico dat wanneer wij niet de eerste vereniging van
Weert zijn, er leden over zullen lopen naar ander clubs.
Frits Hermans geeft aan dat door Padel banen ook leden zullen vertrekken. De reactie
van overige leden is dat het twee kanten op werkt. Mien van Cuijk vraagt of het

mogelijk is om voor dat er een besluit genomen moet worden te kijken bij een bestaande
Padel vereniging.
Rien van Cuijk geeft aan dat hij het jammer vindt dat hij pas bij punt 13 van de agenda
deze toelichting krijgt en niet van te voren. Het onderwerp had door de afwezigheid van
de commissieleden niet op de agenda mogen staan. De voorzitter geeft aan dat de
agenda reeds was gecommuniceerd en betreurt het feit dat de presentatie niet is
kunnen doorgaan.

14. Voorstellen van het bestuur
Er zijn geen voorstellen vanuit het bestuur

15. Mededelingen van het bestuur
Digitaal afhangbord.
We gaan over tot een digitaal afhangbord. De details hierover volgen.
Prijzen.
De contributie- en consumptieprijzen worden niet verhoogd.
Tennismuur.
Als vereniging hadden we de verplichting om het oude paviljoen te slopen. Uit
kostenoverweging is er al snel het idee ontstaan om hier een tennismuur van te maken.
De sloopwerkzaamheden zijn grotendeels door onze eigen leden gebeurd. Een sponsor
was bereid de restanten om te bouwen tot een tennismuur. De voorzitter bedankt de
sponsoren Flexible (Eric Hegge) en Expert.
Peter van de Steen vraagt wanneer ook rondom de muur wordt opgeruimd en e.e.a.
opgeknapt. Ook blijft er nog water op de vloer staan. De voorzitter geeft aan dit te
betreuren en dat we daar nu nog geen oplossing voor hebben.
De voorzitter geeft aan dat er actie ondernomen dient te worden om de hoek netjes op
te ruimen en aan te kleden. Peter geeft aan een voorstel voor aanplant te hebben
voorgesteld aan het bestuur, het bestuur zal hierop terug komen.
Pierre van Beerendonk vraagt waarom er een deur zit in de tennismuur. Het is de keuze
geweest deze deur te behouden.
Burghard Grabert vraagt of er ook verlichting komt bij de tennismuur. De voorzitter
antwoord dat er nog parkverlichting komt. De muur zal niet verlicht worden zoals de
tennisbanen. De voorzitter sluit af dat wij als Tc Boshoven erg blij zijn met het feit dat
er een sponsor is opgestaan om hier initiatief in te nemen. Het heeft de vereniging de
nodige kosten bespaart. We zijn blij te zien dat de jeugd al dankbaar gebruik maakt van
de muur.

40 jarig jubileum in 2021.
Voor het vieren van dit jubileum worden financieel al reserveringen meegenomen. Het
bestuur wil graag een commissie vormen om activiteiten rondom het jubileum te gaan
organiseren, Wie zich bereid voelt om zich hiervoor in te zetten kan zich aanmelden bij
het bestuur.
Schooltennis.
De voorzitter licht het schooltennis toe. Het ledenaantal loopt terug. We willen het
schooltennis plaatsen in het kader van de openclub gedachte door samen te werken met
scholen en andere verenigingen. Naast het feit dat het ons nieuwe aanwas kan opleveren
heeft Tc Boshoven ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om sport in de
breedste zin maar vooral ook bij de jongste jeugd te promoten.
In samenwerking met TML en scholen is gekeken naar een aantal momenten waarop het
schooltennis zal kunnen plaatsvinden. De lessen worden in maart op een 6 tal dagdelen
aangeboden aan OBS de Uitkijktoren en de ODA school. Het bestuur heeft hier een
weloverwogen beslissing in genomen.
De leden geven aan dat ze het zorgelijk vinden dat de banen zo vaak bezet zijn, dat op
maandmorgen alle banen bezet zijn en dat in dit geval de eigen leden geen voorrang
krijgen op het gebruik van de banen. Er is verwarring over de duur van het schooltennis.
Het betreft hier geen twee maanden maar 6 dagdelen, waaronder twee maandagen.
Binnengekomen voorstellen.
Op het secretariaat van TC Boshoven zijn 2 voorstellen ingediend ter behandeling in de
jaarvergadering. Voorstellen zijn voorzien van een lijst met 26 handtekeningen.

De voorzitter vraagt of één van initiatiefnemers de binnengekomen stukken wil
toelichten/voorlezen aangezien niet alle aanwezige leden het voorstel hebben kunnen
lezen. Niemand van de initiatiefnemers is bereid dit toe te lichten. Frits Hermans geeft
aan dat het bestuur de voorstellen zelf toch kan voorlezen. De voorzitter besluit de
voorstellen aan de vergadering voor te lezen.
Gezien de statuten moet een ingediend voorstel in stemming worden gebracht. De
voorzitter vraagt de leden om het voorstel “Niet overgaan tot het aanleggen van

Padelbanen op ons tennispark om de volgende reden” in stemming te brengen.

Henk Stribos stelt voor om af te wachten totdat er meer informatie beschikbaar komt.
Het bestuur kan dan ook al vast rekening houden met de genoemde bezwaren. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Wanneer de padelcommissie het onderzoek klaar heeft en het bestuur het initiatief
steunt zal er een voorstel in een nieuwe vergadering worden gepresenteerd en alsnog in
stemming worden gebracht bij de leden. Enkele leden vragen het bestuur om voortaan
beter te communiceren, het bestuur zag geen reden om hier eerder over te
communiceren daar er niets concreets te melden was. Het bestuur neemt de kritiek wel
ter harte, we zijn als bestuur een verlengstuk van de leden en mogelijk moeten we meer
met elkaar in gesprek, we dienen allemaal eenzelfde belang.
De voorzitter vraagt de leden om het binnengekomen stuk “Geen banen verhuren of ter
beschikking stellen aan bijv, scholen, bedrijven of andere gegadigden” in stemming te
brengen.
De aanwezige leden besluiten dat ook dit onderwerp niet in stemmig hoeft te worden
gebracht. De leden willen dat het bestuur in samenwerking met de Stichting ‘verhuur
aan derden’ per individueel geval zullen bekijken.
Jo Demarteau geeft een toelichting op de huur en geeft aan dat de stichting altijd
overlegd met het bestuur van de vereniging. De stichting heeft de plicht om het park
aan minimaal 3 partijen te verhuren.
16. Rondvraag
Burghard Grabert: Waarom de AVL op donderdag dit jaar en niet op vrijdag? Jeroen
geeft aan dat de penningmeester was verhinderd op de geplande vrijdag en daarom is
uitgeweken. Volgend jaar zal in principe weer de voorkeur uitgaan naar een vrijdag.
Burghard Grabert geeft aan dat hij het jammer vindt dat bepaalde activiteiten niet
georganiseerd worden. Denk aan nieuwjaarsreceptie en het snert toernooi. Jeroen geeft
aan dat het Snert toernooi is afgezegd vanwege beperkte opkomst. De
nieuwjaarsreceptie werd de laatste keer door een handje vol mensen bezocht. De
voorzitter reageert verder dat we geen voornemens hebben om afbreuk te doen aan
zaken waar behoefte aan is. Als er leden/commissies zijn met leuke ideeën wordt dit
zeker toegejuicht. We moeten hier samen in optrekken.
Burghard Grabert vraagt waarom er geen opvolging is gekomen tav de brainstormsessies
vorig jaar. De voorzitter geeft aan dat er onvoldoende terugkoppeling is geweest maar
dat de brainstormsessies wel input hebben gegeven voor bestuur beslissingen. Te
denken valt aan elektronisch afhangen van de banen, het Padel initiatief en
ledenwervingsinitiatieven
Burghard Grabert geeft aan dat we niet weten of we onze leden voldoende bereiken. We
hebben onvoldoende feeling met de leden. Vroeger hadden we netpraat maar ook dit

medium is weg. Fredy van de Werken vraagt Burghard of hij een voorstel heeft.
Burghard zal met bestuur hierover van gedachten wisselen.
Burghard Grabert geeft aan dat de uiterlijke presentatie van het park en de ingang van
het paviljoen er niet goed uit zien. Matjes om schoenen af te vegen die niet werken en
overal liggen waardoor er met smerige schoenen naar binnen wordt gegaan wat weer een
smerig paviljoen oplevert. Jo geeft aan dat er naar gekeken wordt en dat dit hopelijk
opgelost kan worden (andere voetvegers mogelijk).
Denise Margry-op de Coul heeft vragen omtrent de onduidelijkheid bij nieuwe leden bij
het reserveren van banen. Nieuwe leden weten niet wat reserveren inhoud. Is het wel of
niet verplicht om pasjes af te hangen en bij welke activiteiten. Jo geeft aan dat de
regels in het baan-regelement staan. Luc geeft aan dat afhangen ten alle tijden
verplicht is bij gebruik van de banen met uitzondering van toernooien die georganiseerd
worden, trainingen en competitie wedstrijden. Dus als je op de baan staat bij welke
andere activiteit dan ook, bijvoorbeeld maandagochtend, ‘mannenavond /
woensdagochtend / woensdagavond etc’, dien je je pasje op de betreffende baan op te
hangen.
Wil Geraerts: Vraagt bestuur om eens na te denken tav ‘privileges’, met het idee dat alle
leden dezelfde rechten krijgen op gebruik van de banen.
Ward van den Elzen geeft aan dat ondanks dat hij pas lid is van onze vereniging het een
zeer gezellige en leuke vereniging te vinden. Hij vraagt de aanwezige leden om meer
positief te zijn en niet alles meteen negatief te beoordelen.
Wilma Clement stelt een vraag over de invulling van de bardiensten tijdens de huur aan
Sanquin. Jo Demarteau zegt dat deze bardiensten al ingevuld zijn tot begin april 2018.
De bardiensten na 1 april voor Sanquin zijn nog niet ingepland en zullen meelopen bij het
inschrijven van bardiensten door de leden.
Jose van de Klundert-Valk stelt een vraag over het aantal leden. Burghard geeft aan dat
dit er 316 zijn. Brughart ligt toe dan we dit jaar de een na grootste terugval van leden
hebben in de afgelopen 10 jaar. Fredy zegt dat teruglopen van leden bij alle
tennisverenigingen een algemene tendens is. Op dit moment zijn we de grootste club
van Weert en daar mogen we trots op zijn. De een na grootste club heeft 70 leden
minder.
17. Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. De voorzitter sluit de
vergadering nadat hij aangeeft dat door het bestuur aan iedereen die aanwezig is op de
Algemene ledenvergadering een consumptie wordt aangeboden.

