Notulen algemene
ledenvergadering
Maandag 18 maart 2019
20.00 uur, Packador

Datum aanmaak, 18 maart 2019

Notulen algemene ledenvergadering 18-03-2019 – 20.00 uur
Verslag jaarlijkse algemene ledenvergadering
Aanwezig: 28 aanwezigen incl. bestuur
Afwezig: 10 afmeldingen, bekend bij bestuur

1. Opening, algemene mededelingen en ingekomen stukken
Hans opent de vergadering en geeft aan dat we eenzelfde agenda hanteren als voorgaande
jaren.
*Nieuwe tennispas: 2 jaar geldig , vandaar geen speelsterkte meer vermeld.
*Tijdens de competitie moeten de uitslagen meteen ingevoerd worden.
*Toegangsdeur al aangepast, oude en nieuwe pas nog geactiveerd. Per 01-04-2019 zullen de
oude passen gedeactiveerd worden.
*Dienstenplanner: komen we later op terug
*Enquête: prijs gewonnen door Jos Govers (pakketje trappist)
Geen vragen mbt de gehouden enquête
Ingekomen stukken
Er zijn enkele ingekomen stukken:
*Inzamelen oude tennisballen
We zullen ons daarvoor aanmelden bij oudetennisballen.com en de opbrengst van de oude
tennisballen komt ten goede aan de club.
*Ideeënbus
In de hal zal een van de twee bussen als ideeënbus gebruikt gaan worden. Iedereen kan daar
zijn/haar idee in doen en het bestuur zal het idee beoordelen en indien het een bruikbaar
idee is uit gaan/laten voeren.
*Uitnodiging Firma van Bree
Bouwbedrijf van Bree is van plan om 14 appartementen (3 hoog) te gaan bouwen, waar nu
een villa staat. Als bestuur hebben wij daar wel bezwaar tegen, aangezien dit weer meer
kans op klachten over overlast (licht & geluid) kan geven. Martien Driessen is door de
buurtbewoners ook al ingeschakeld hiervoor en Packador heeft zich daar bij aangesloten.
Binnenkort is er een voorlichtingsavond over namens de Gemeente.
Jan de Leeuw vraagt of het een idee is om de politieke partijen hierin mee te nemen.
De vraag is wat de status is en of het al in de raad besproken is.
Martien neemt sowieso met alle correspondentie één van de raadsleden mee.
Jan geeft aan dat we deze zeker moeten gebruiken.
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2. Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur met commissies ziet er als volgt uit.
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Hans Nooijen
Secretaris:
vacant
Penningmeester:
Ruud Bakens aftredend en niet herkiesbaar
Commissies
Training:
Kantine:
TC Jeugd:
TC senioren:
Accommodatie:
Sponsor:

Vacant
Mirjam van de Ven
Monica Valentino (Rudi van Hoof)
Vera Goede
Vacant
Vacant (Marja van Mierlo en Laurie Janssen)

Nieuwe aanmelding bestuur: Bart Bennenbroek, penningmeester
Door de ledenvergadering is akkoord gegaan om Bart op te nemen in het bestuur.
3. Notulen vorig jaar
Openstaande punten uit de notulen van vorig jaar:
Accommodatie: drempel glazen wand duidelijker aangeven.
Antw: Wordt meegenomen met klusdag as. zaterdag 23 mrt
Jos Govers: muzieksysteem. Is daar nog naar gekeken?
Antw: Daar is naar gekeken, maar op dit moment zijn daar nog geen betere opties voor.
Jos Govers: pinnen met de smartphone?
Antw: Vanaf as. zaterdag is dit mogelijk. Er komt een nieuwe kassa, hierin wordt meteen de
pinmogelijkheid ingericht.
Pieter van de Ven: Is het alleen per groep mogelijk om te pinnen?
Antw: Nee, dan zou het apart aangeslagen moeten worden. Er is geen link rechtstreeks met
de kassa.
De Geldverzekering kan aangepast worden, omdat er voortaan minder contant geld
aanwezig is binnen de club. Dit bespaart ons ook weer verzekeringspremie.
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4. Jaarverslagen commissies
De volledige verslagen zijn aan deze notulen toegevoegd en komen op de website.
Uitleg met eindtijd verlichting en sluiting kantine voor donderdag en vrijdag tijdens de
competitie:
Verlenging aanvragen is niet meer nodig (zie site Gemeente Someren). Kantine moet tijdens
de competitiedagen om 01.00 uur dicht. Baanverlichting moet op de competitiedagen om
00.00 uur uit.
Uitleg over jeugdspelers S-Heide : 8 jeugdspelers zijn ook bij Packador lid geworden om hier
mee te kunnen trainen en aan onze activiteiten deel te mogen nemen. Dit in overleg met het
bestuur van SVSH, zodat zij de kosten van de tennistrainer daar konden besparen.
Lidmaatschap wordt door SVSH betaald aan Packador.
Peellandtoernooi:
Tonny Welten: zondagmiddag bardienst gedraaid, kantine niet vol. Alleen maar jeugd
aanwezig.
Uitleg waar dit door ontstaan is: Foutje in planning.
Hettie Lenssen geeft hier ook nog reactie op. Competitie moest uitwijken. Achteraf bleek dat
er geen wedstrijden op vrijdagavond gespeeld werden.
Uitleg: overleggen met TC, dat competitie op vrijdag gewoon door kan gaan, indien het
aantal inschrijvingen achter blijft ten opzichte van voorgaande jaren.
Uitnodiging door Hans: als er mensen zijn die zelf iets willen aanbrengen, organiseren of
ondersteunen bij een nieuwe activiteit. Altijd welkom!
Jan de Leeuw geeft aan dat er het voornemen is om jaarlijks zowel in het voor- als in het
najaar een activiteit te regelen.
Jan de Leeuw wil ook een bbq regelen voor alle competitieteams. Dit wordt opgepakt door
de fam. de Leeuw.
Hettie Lenssen geeft aan dat we het aantal jeugdleden wel genoemd hebben. Hoeveel
seniorenleden hebben we? Hierop geeft Mirjam (ledenadministratie) als antwoord,
ongeveer 250 seniorleden.
Hans geeft uitleg over de wensen om een communicatiegroep op te gaan starten:
*Voor de social media ( met name Facebook meer te gaan gebruiken)
*KNLTB club app, om push berichtjes te sturen
*Onderhoud website
*Uitsturen nieuwsbrieven
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5. Financieel verslag en begroting
Ruud geeft uitleg.
Mooi winstbedrag afgelopen jaar.
*Accommodatiekosten: div. onvoorziene uitgaven maken de kosten hoger als begroot.
*Exploitatieresultaat ontstaan door:
- Sponsoropbrengsten: aanzienlijk hoger. Sponsorcontract Sisow was oorspronkelijk voor 2
jaar, uiteindelijk is dit 4 jaar geworden. Zo ook nog enkele nieuwe sponsors.
- Div. overige opbrengsten: stukje vergoeding schade door de verzekering.
- Kantine en banen aan externen uitgeleend.
- Lening Bavaria kwijtgescholden.
Jan de Leeuw vraagt om het verschil baanhuur toe te lichten tov 2017.
2017 was de baanhuur € 31.000 nu € 27.000.
Baanhuur is minder geworden, maar ook de subsidie is minder geworden.
€ 2.000 verschil tussen de huur en subsidie is vanwege het feit dat de 6e baan ons eigendom
is en we daardoor per saldo € 2.000 minder hoeven te betalen .
Gerry Janssen: mogen er feestjes gegeven worden, gezien de extra inkomsten?
Antw: Ja, als het tennis gerelateerd is! Anders moet er omzetbelasting over betaald worden.
Hans geeft aan dat dit voor iedereen mogelijk is. In overleg met Frank kunnen er eventueel
ook clinics gegeven worden, denk aan bedrijfsuitjes, familie-uitjes.
Jeroen Bakermans: wat zit er nog meer in het exploitatieresultaat, behalve het bedrag van
Bavaria.
Antw: Het exploitatieresultaat is altijd het verschil tussen totale opbrengsten en totale
kosten. We hadden dit begroot op € 6.500, maar hebben uiteindelijk ruim € 14.000 meer
opbrengsten binnen gekregen als dat we kosten gemaakt hebben. Dit is in principe het saldi
van alle verschillen in de begroting versus de realisatie bij elkaar.
Balans:
Baan 6 zit in de vaste activa.
Is geactiveerd voor € 12.600 1e afschrijving is reeds gerealiseerd
Begroting 2019:
Jos Govers: trainingskosten zijn hoog
Antw: Qua begroting zijn we ten opzichte van vorig jaar omlaag gegaan van € 15.000 naar €
12.500, wat nog steeds hoger ligt als de werkelijke kosten van 2018. De reden daarvan wordt
nader toegelicht bij de voorstellen vanuit het bestuur later.
Afschrijving: investering zonnepanelen en ledverlichting.
Afschrijving in 10 jaar, begroting 4.900
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Jos Govers is aan het denken om terug te gaan naar een BTW-plichtige variant voor Packador
Antw: Is niet van toepassing aangezien er vanuit de overheid een nieuwe subsidieregeling
gekomen is waarbij 35% van de volledige kosten (incl. BTW) via de subsidie terug te vragen
is.
Vrijwilligersvergoeding naar links volgens Jos.
Antw: Dit hangt nauw samen met de contributie, had ook samengevoegd kunnen worden,
maar zo staat het er duidelijker.
6. Verslag kascommissie (Peter Janssen en Willem Kusters)
De kascommissie, Willem Kusters en Peter Janssen.
Peter geeft aan dat de cijfers bekeken zijn. Alles zag er keurig netjes uit. Enkele adviezen
gegeven over de verantwoording en deze zijn ook aangepast.
Decharge wordt verleend aan het bestuur door de ledenvergadering.
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
Willem Kusters aftredend. Wordt overgenomen door Jos Govers.
8. Huldiging jubilarissen
We hebben acht jubilarissen dit jaar. Helaas is één jubilaris vanavond verhinderd.
Deze zullen we namens de club een bos bloemen bezorgen.
25 jaar:
Hans van Deursen
Frank de Leeuw
Jan de Leeuw
Peter Janssen
Gerry Janssen
Ria van Hoof

40 jaar:
René Meulen
Kobus de Vos

Hans heeft voor eenieder een mooi woordje!
Kobus en Jan doen ook een woordje richting Hans (en bestuur).
9. Plannen en ontwikkelingen
DUURZAAMHEID:
*Zonnepanelen
40 zonnepanelen worden op 18 en 19 april geïnstalleerd door Hans van Deursen (Willem
Bos), Deze kosten zullen we zelf vanuit onze liquide middelen betalen.
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*LED-verlichting
Wij hebben besloten de verlichting toch in eigendom te houden, aangezien dit voor ons veel
gunstiger is. Overdracht van de verlichting naar de Gemeente, zou ons op termijn veel meer
kosten, zeker omdat we toch zelf het onderhoudscontract moeten blijven betalen en de
lampen een levensduur hebben van minimaal 25 jaar. Hiervoor hebben we een partij
gevonden, welke ons de lening wil verstrekken.
We verwachten volgens de berekening de investering in zowel zonnepanelen en de LEDverlichting in 7 á 8 jaar terugverdiend te hebben. Qua afschrijving zijn we uitgegaan van 10
jaar. Met deze 2 investeringen zullen we ons elektriciteitsverbruik nagenoeg kunnen
reduceren naar nul, met andere woorden: evenveel opwekken als zelf verbruiken.
Jeroen Bakermans: wie is de geldverstrekker?
Naam mag nu genoemd worden. Penningmeester Ruud is inmiddels afgetreden.
Ruud zal ons tegen een aantrekkelijk (wettelijk toegestaan) rentepercentage de benodigde
lening verstrekken.
Jan de Leeuw: komt de verlichting nu lager?
Nee, vanwege de 3 banen is dat niet mogelijk. De middelste baan moet bereikbaar blijven en
daarvoor moet de verlichting op dezelfde hoogte blijven hangen.
Wat als LED kapot gaat?
Er wordt een jaarcontract afgesloten met Oostendorp á € 160 p/jr. Bovendien zit er nog een
garantie termijn aan vast. Levensduur is minimaal 25 jaar.
Uitleg waarom nu pas?
Nieuwe verlichting vanuit Philips, waarbij de armaturen nagenoeg vlak liggen, wat ook weer
minder overlast buiten de baan zal geven.
PINNEN:
Korte uitleg over pin automaat. Handleiding zal bij het apparaat komen liggen.
Gerry geeft aan dat het apparaat gevoelig is voor vocht. Even goed nadenken waar deze
geplaatst wordt.
Antw: zullen we zeker naar kijken.

VERPLICHTE DIENSTEN:
Omdat we heel moeilijk aan vrijwilligers tijdens toernooien en andere activiteiten kunnen
komen is door het bestuur het besluit genomen om de leden te verplichten een dienst voor
de club te gaan verrichten. In het kort is uitgelegd wat hieronder verstaan wordt. In een
nieuwsbrief zal dit ook nogmaals naar alle leden bekend gemaakt gaan worden. Ook afkopen
is mogelijk.
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Gerry Janssen: moeilijk te regelen met toernooien. Dat is wel lastig.
Antw: Bij de opgave voor beschikbaarheid kun je al aangeven die tijd niet beschikbaar te zijn,
indien je al als hulp bij die activiteit ingepland staat.
Tonny Welten: diensten tot 01.00 uur tijdens competitie is wel lang.
Niet te doen als je moet werken.
Antw: Inderdaad 01.00 is lang, maar zoals iemand in de zaal ook al opmerkte: andersom
zitten er ook mensen van onze club tot 01.00 in de kantine als ze geen dienst hebben.
Misschien dat deze ook bereid zijn voor andere tot 01.00 uur dienst te draaien.
Vrijwilligersdag komt te vervallen.
Hiervoor in de plaats komt een Packador dag voor alle senioren!
Gerard Martens: waar zijn de diensten voor? Alleen voor bar?
Antw: Nee, er zijn ook andere diensten mogelijk zoals klussen op de klusdag, onderhoud,
keukendienst, helpen bij toernooien/activiteiten. Dit wordt allemaal in de dienstenplanner
aangegeven. Deze dienstenplanner komt in de KNLTB Club App
René Meulen en Ad Bennenbroek kunnen niet afhangen via de club app
Antw: Op dit moment is de KNLTB een nieuwe versie van KNLTB Club uit aan het rollen.
Ze zitten nu ongeveer op 45% uitrol van de 0-euro versie. Deze hebben wij ook, maar wij
gaan naar de 1-euro versie om ook gebruik te kunnen maken van de dienstenplanner.
We verwachten dat we in maart/april wel overgezet worden naar de nieuwe versie 2.0.
Bij nieuwe release: handleiding, hoe de club app te installeren, zodat alle leden deze kunnen
gaan gebruiken, niet alleen voor het afhangen van de banen, maar ook voor het invullen van
de dienstenplanner en voor het ontvangen van push-berichten bij activiteiten.
Zodra alles ingeregeld is volgt de communicatie per nieuwsbrief en via de website.
Eventueel zullen we enkele inloopavonden houden om problemen proberen te verhelpen.
10. Voorstellen vanuit het bestuur
*Aanpassen speeltijd voor dubbel uitbreiden naar 60 minuten.
Indien men vrij wil tennissen zal de speeltijd voor een dubbel 60 minuten worden en voor
een single blijft dit 45 minuten. Dit zal aangepast worden voor het afhangbord met ingang
vanaf 01-04-2019. Tennissen met zijn 3-en wordt gezien als dubbel.
Akkoord vanuit vergadering
*Selectiebeleid jeugd: Op dit moment nog 18 selectiespelers, dat worden er nog maar 8.
Daarbij gaan we kijken of we de tenniskids-jeugd ( Rood- Oranje-Groen) 1 uur extra per week
kunnen laten tennissen, waarbij Packador de kosten voor een ½ uur voor haar rekening
neemt. Per saldo zal dit de club op jaarbasis een € 1.400 kosten.
Akkoord vanuit vergadering
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11. Rondvraag
- Remko Kloppers: geen vraag maar meer een opmerking:
Het bestuur is goed bezig. Investeringen en verbeteringen zijn goed voor de club.
- Hettie Lenssen: via de club app inzicht geven in dienstenplanner?
Antw: We moeten afwachten wat de nieuwe release ons brengt, maar ergens willen we
wel zichtbaar maken wie de diensten verricht. Het kan ook zijn via de website, maar dat
moeten we nog even bekijken.
- Angelique: blokje bij buitendeur. Doel van pasjessysteem is juist dat er geen
vreemdelingen binnen komen.
Antw: Klopt, alleen tijdens activiteiten waar ook niet-Packador leden aan mee doen, zoals
Groot-Someren en Peelland, dan moet de deur open zijn, maar anders:
Deur dicht!

12. Sluiting
Hans eindigt de vergadering met een bedankje richting Ruud voor zijn invulling van het
penningmeesterschap.
Om 22.30 uur bedankt Hans iedereen voor zijn/haar komst en nodigt iedereen uit om nog
een drankje te drinken op kosten van de club.

