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NOTULEN JAARVERGAERING 
Gehouden op maandag 18 januari 2016 

 
Aanwezige leden tijdens de Algemene Leden Vergadering 
Pierre  van  Beerendonk Peter  Jacobs 
Jan  Bussem Tjeu  Jacobs 
Thijs  Clement Frank Jetten 
Wilma  Clement Herman  van kimmenade 
Gunter  Czogallik José  van de  Klundert 
Rien van  Cuijk Luc  Krekelberg 
Ruud  van  Cuijk Ruud  Melkert 
Jeroen Curvers Piet   meulensteen 
Math  Curvers Norbert  Norden 
Jo  Demarteau Albert  Peerlings 
Henrie  Dircks Tonny  Peeters 
Carla  van der  Emde Bart  Ploum 
John  Geelen Leon  Schreurs 
Wil  Geraedts Peter  van der Steen 
Burgahard  Grabert Henk  Stribos 
Jan   ten Haaf Henk  truijen 
Agnes  Hendriks Sander Vaessen 
Rob  Hendriks Sacha  Vercoelen 
Frits  Hermans Robert Verscheijden 
Remco  Hermans Fredy  van de  Werken 
Will  Hermans 

 

  

Afwezig met kennisgeving tijdens de Algemene Leden Vergadering 
Angelique Adriaens Claudia Hendriks 
Mia van  Beerendonk Ellen  Kamphuis 
Inge Bussem Richard Kneepkens 
Roger  van  Cuijk Denise  Margry 
Mien van  Cuijk Ellen  van der Meijden 
Marian Dirckx Renate de Monte 
Will van der  Doelen Peter van Osch 
Petra Gielen Hilda Peerlings 
John Gielen Nelly  Schreurs 
Debbie Gielissen Ivo Schreurs 
Ramon Gielissen Marjo Stribos 
Rika Grabert Jac Verscheijden 
Martijn ten Haaf Truus Verscheijden 
       
 
 
 



2 
 

 
1. Opening 
Voorzitter Albert Peerlings heet alle aanwezigen van harte welkom op de jaarlijkse al-
gemene ledenvergadering en wijst de leden op de gebruikelijke huishoudelijke medede-
lingen met betrekking tot het uitzetten van de gsm’s en het tot de pauze opschorten van 
gebruik van de bar. 
 
2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering van 26 januari 2015 
Er zijn geen opmerkingen op de notulen. Met dank aan Carla van der Emde 
 
3. Jaarverslag secretariaat 
Het jaarverslag van het secretariaat wordt ter kennisgeving aangenomen met dank aan 
Carla van der Emde. 
 
4. Financieel verslag 2015 
Fredy van de Werken neemt het rondgedeelde financieel jaarverslag bladzijde voor 
bladzijde door en licht een en ander toe. Er wordt door Will Hermans gevraagd bij welk 
bedrag de club BTW plichtig is. Bart Ploum geeft aan dat dit bij een bedrag van € 
68.000,- is. Verder zijn er geen vragen vanuit de leden op het financieel jaarverslag 
2015. Met dank aan Fredy van de Werken. 
 
5. Begroting 2016 
De begroting wordt toegelicht door Fredy van de Werken en akkoord bevonden door de 
aanwezigen leden met de hieronder staande aanbevelingen c.q. vragen. 
 
6. Verslag kascontrolecommissie 
Frits Hermans en Math Curvers vormden de kascontrolecommissie. Math Curvers 
leest het verslag van de kascommissie voor en geeft aan dat de financiële admi-
nistratie goed verzorgd en geordend is.  
Het volgende advies en met goedkeuring van Fredy van de Werken is de jaarlijks 
ontvangen bonus van drankenhandel Vanderfeesten, uitgesplitst in een genoemd 
onderdeel omzetbonus dranken en een onderdeel sponsoring. Deze zijn aldus ook 
gesplitst verwerkt in de administratie. Dit om een juist beeld te verkrijgen van de 
daadwerkelijke opbrengst en marge kantine.   
 
Ten opzichte van 2014 is met name de bruto winst belangrijk verbeterd. Het 10e 
Boshoven Open toernooi was organisatorisch en financieel een groot succes. 
Daarnaast hebben er niet specifiek tennis gerelateerde activiteiten plaatsgevonden 
onder andere het darttoernooi en de winter kaartavonden die eveneens een positieve 
bijdrage hebben geleverd. Al met al een felicitatie waard voor al diegenen die zich 
daarvoor ingezet hebben.  
 
De kascontrolecommissie vraagt de vergadering om het bestuur te déchargeren voor de 
uitstekend gevoerde financiële administratie van de vereniging. De ledenvergadering 
bekrachtigt het voorstel van de kascontrolecommissie tot décharge van het bestuur met 
applaus. Met dank aan Fredy van der Werken. 
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7. Verkiezing kascontrolecommissie 
Math Curvers is aftredend. De nieuwe kascontrolecommissie zal voor 2016 bestaan uit 
de leden Frits Hermans en Frank Jetten. John Geelen biedt zich aan als reserve-lid van 
de kascontrolecommissie. 
 
8. Jaarverslag jeugdcommissie 
Het jaarverslag van de jeugdcommissie wordt ter kennisgeving aangenomen. Met dank 
aan Henrie Dirckx. 
 
9. Jaarverslag technische commissie 
Ook dit jaarverslag wordt ter kennisgeving aangenomen. Met dank aan Wil Geraedts.  
 
10. Jaarverslag paviljoencommissie 
Het verslag van de Paviljoencommissie wordt eveneens ter kennisgeving aangenomen. 
Met dank aan Jan Bussem. 
 
11. Jaarverslag PR, communicatie en ledenwerving 
Ook dit jaarverslag wordt ter kennisgeving aangenomen. Met dank aan Jeroen Curvers 
 
12. Rooster van aftreden en bestuursverkiezing 
 
aftreden en benoeming 
Volgens rooster is Albert Peerlings aftredend en niet herkiesbaar. Albert Peerlings 
wordt bedankt middels een bos bloemen voor zijn Voorzitterschap van de afgelopen 3 
jaar. Het bestuur heeft Jeroen Curvers bereid gevonden de functie van Voorzitter te 
vervullen. Het bestuur vraagt de leden het voorstel te bekrachtigen. Jeroen Curvers 
wordt met acclamatie benoemd. 
 
Volgens rooster is Wil Geraedts aftredend en niet herkiesbaar. Wil Geraedts wordt 
bedankt middels een bos bloemen voor zijn voorzitterschap van de technische 
commissie. Het bestuur heeft Luc Krekelberg bereid gevonden de functie van voorzitter 
technische commissie te vervullen. Het bestuur vraagt de leden het voorstel te 
bekrachtigen. Luc Krekelberg wordt met acclamatie benoemd. 
 
Volgens rooster is Jo Demarteau aftredend en wel herkiesbaar. Het bestuur vraagt de 
leden het voorstel te bekrachtigen. Jo Demarteau wordt wederom met acclamatie 
benoemd 
 
Wij hebben Bart Ploum bereid gevonden om als kartrekker van de sponsoring toe te 
treden als algemeen bestuurslid. Het bestuur vraagt de leden het voorstel te 
bekrachtigen. Bart Ploum wordt met acclamatie benoemd 
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13. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden 
Er zijn geen voorstellen ingediend door de leden. 
 
14. Voorstellen van het bestuur 
Er zijn geen voorstellen vanuit het bestuur 
 
15. Mededelingen van het bestuur 
Sloop oude paviljoen/tennismuur 
Jeroen Curvers praat de leden bij hoe een en ander tot stand is gekomen inzake de 
sloop van het oude paviljoen. Daarnaast geeft hij aan, nu dat  het paviljoen deels 
gesloopt is, er de ambitie is om een tennismuur te gaan realiseren van de voormalige 
muur in de “bestuurskamer”. Uiteraard zullen hier kosten voor gemaakt moeten 
worden. Tevens wordt er gezocht naar mensen die iets in de wederopbouw kunnen 
betekenen. Jan ten Haaf geeft aan dat de huidige muur verstevigd zal moeten 
worden. Jeroen Curvers beaamt dit. Burghart Grabert vraagt wat de wederopbouw 
mag kosten? Het bestuur geeft aan dat de opbrengst van de vrienden van tc 
Boshoven hiervoor wellicht gedeeltelijk te gebruiken is, hoewel de vrienden hier zelf 
een stem in mogen hebben, daarnaast geeft Fredy van de Werken aan dat er eerst 
een raming gemaakt moet worden met geschatte kosten waarna er in het bestuur een 
besluit genomen kan worden. Pierre van Beerendonk vraagt of er überhaupt 
geïnventariseerd is of er behoefte is aan een tennismuur? Er is niet 
geïnventariseerd! Burghard Grabert vraagt wat te doen als er door bv een fusie 
ineens een 6e baan moet komen? Fredy van de Werken geeft aan dat dit niet aan de 
orde is. Tot slot legt Rob Hendriks de leden uit hoe er omgegaan is met de kosten 
van de afbreuk paviljoen denkend aan bijvoorbeeld; zelf naar de stort rijden, 
verkopen van inboedel wat nog gebruikt kon worden et cetera. De commissie heeft 
dan ook de intentie om de kosten van de tennismuur zo laag mogelijk te houden. 
 
“Vrienden van tc Boshoven”  
Na een eerste jaar vrienden van tc Boshoven hopen we de komende jaren meer 
mensen te mogen verwelkomen. Met het “extra zakcentje” kan de vereniging leuke 
dingen doen. De “vrienden” zelf hebben een nadrukkelijke stem in het waar het geld 
voor gebruikt mag/kan worden.  
 
Nieuw sponsorbeleid 
Bart Ploum stelt zich voor aan de leden. Hij geeft aan dat hij bepaalde gedachten 
heeft bij sponsoring en dat deze gedachten inmiddels met het bestuur besproken 
zijn. Bart Ploum is nu bezig om de gedachten van hemzelf en die van het bestuur 
samen te voegen waarna de presentatie aan de leden gegeven kan worden. 
 
Digitaal verzenden van de contributie nota 
In verband met het besparen van tijd en geld worden vanaf dit seizoen de 
contributie nota’s digitaal verzonden aan de leden.  
 
 
 



5 
 

16. Rondvraag 
Will Hermans: vraagt wanneer er onderhoud gedaan wordt aan de tennisbanen in 
verband met een bobbel die op baan 3 aanwezig is zodat dit meegenomen kan worden in 
het onderhoud? Jo geeft aan dat dit in maart weer gepland staat. 
Rien van Cuijk: 1e week van oktober is de slotdag van de oldtimers op ons tennispark! 
Rien geeft aan dat hier een hele planning aan vooraf gaat in verband met de vele 
wedstrijden en de vele mensen die ons park op die dag komen bezoeken. Het bestuur 
stelt voor om hiervoor een commissie te formeren met als kartrekkers mensen vanuit de 
Oldtimers. Het bestuur geeft aan; waar hulp en/of input gewenst is vanuit de 
commissies en het bestuur, wij hier alle medewerking aan verlenen. In de kalender is al 
rekening gehouden met deze slotdag.  
Ruud Melkert: vraagt wanneer de clubshirts geleverd worden? Jeroen geeft aan dat de 
shirts 19 januari 2016 geleverd worden. 
Wilma Clement: vraagt hoe de vrij gekomen taken van Jeroen aangaande pr en 
communicatie worden ingevuld. Jeroen geeft aan dat deze taken herverdeeld worden en 
dat wij dit onderling het bestuur nog moeten afstemmen.  
Burghard Grabert: vraagt of de club tennisballen wil inkopen zodat we ze kunnen 
verkopen aan de leden met een reductie? Het bestuur geeft aan hier niet aan mee te 
willen werken.  
Frank Jetten: stelt voor een mand neer te zetten op de club waar oude tennisballen 
ingedaan kunnen worden. Op deze manier kunnen de leden hun zolder “leegmaken” en de 
leden hebben altijd een tennisbal om mee te tennissen. 
Ruud van Cuik: vraagt wanneer de nieuwe website online gaat? Jo Demarteau verwacht 
dat de nieuwe website in de eerste week van februari online gaat. 
 
17. Sluiting 
Gezelligheid, laagdrempelig en de welwillendheid van onze leden, maakt TC Boshoven 
zoals het nu is. Met zijn allen zijn we een goede weg ingeslagen en hier willen we 
graag mee doorgaan. 
Met deze woorden sluit Jeroen Curvers om 21.25 uur de vergadering, met dank aan alle 
aanwezigen. 
 
Carla van der Emde 
Secretaris TC Boshoven 


