Notulen algemene
ledenvergadering
Maandag 05 Oktober 2020;
20.00 uur, de Ruchte
Verslag jaarlijkse algemene ledenvergadering
Aanwezig: 16 aanwezigen incl. bestuur
Afwezig: 1 afmelding, 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.
Acties 2020 waaraan Packador mee doet of mee gaat doen.
• Jumbo spaaractie voor clubartikelen op naam.
Sparen kan nog tot en met 20 oktober, de club krijgt voor elk gespaard artikel 1,00
Euro.
• Rabo ClubSupport
Het geld van deze actie wordt gebruikt voor het oppimpen van de kantine.
Rudi geeft aan dat je via de Rabo app lid kunt worden, mocht je dat nog niet zijn. Het
uitbrengen van stemmen ( 5 in totaal, maximaal 2 op dezelfde club) kan nog tot 25
oktober.
Heb je een rekening bij de Rabobank en ben je nog geen lid, meld je dan aan en je
mag direct nog stemmen. Hoe de uitreiking plaatsvindt, dat volgt later, dit is nu nog
niet bekend.
Terugblik 2019
• april 2019: 40 zonnepanelen (duurzaamheid)geplaatst op de kantine.
• juli 2019: Dienstenplanner verplichting ingegaan.
• september 2019: Succesvol Peelland Toernooi (iets minder deelnemers, maar omzet
prima)
• november 2019: LED verlichting in gebruik genomen (eigen aanschaf. We ontvangen
én de subsidie van de gemeente én besparing op elektriciteitskosten. Verbruik was
35000 kWh/jaar verwachting is 5000 kWh/jaar)
• 2019: diverse bijeenkomsten bijgewoond ivm bouw appartementencomplex
Speelheuvelstraat. Hans is een paar keer bij raadsvergadering geweest. Aansluiting
gezocht bij de buurt. Gemeenteraad is er al mee ingestemd. Buurt blijft moeilijk
doen. Er worden toch 14 appartementen gebouwd. Als vereniging hebben we
uitgehouden dat toekomstige bewoners geen bezwaar kunnen maken tegen overlast
tegen licht en geluid, mits wij ons aan de regels houden.
Ingekomen stuk
• Lokaal Sportakkoord: in 2019 een 4-tal bijeenkomsten met gemeente,
sportverenigingen, kinderdagverblijven, fysiotherapeuten etc… om jong en oud meer
in beweging te krijgen.
Uitleg wordt gegeven waarom deze deelname.
Someren in cijfers: Someren scoort goed tov landelijke cijfers.
Verder uitleg hierover wordt gegeven.
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*Jan de Leeuw: waar we al heel lang veel te weinig mee doen.
Nieuwe leden bieden we helemaal niets. Deze dien je op één of andere manier te
enthousiasmeren en te prikkelen om zich betrokken te voelen binnen de club. Dit zal
door het bestuur opnieuw bekeken worden.

2. Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur met commissies ziet er als volgt uit.
Dagelijks bestuur
Voorzitter:
Hans Nooijen
Secretaris:
vacant
Penningmeester:
Bart Bennenbroek
Commissies
Training:
Kantine:
TC Jeugd:
TC senioren:
Accommodatie:
Sponsor:

Vacant
Mirjam van de Ven
Ellen Bakermans (Rudi van Hoof als vertegenwoordiger bij
bestuursvergaderingen)
Vacant
Vacant
Vacant (Marja van Mierlo)

Nieuwe aanmelding bestuur: geen.
3. Notulen vorig jaar
Openstaande punten uit de notulen van vorig jaar:
Accommodatie: drempel glazen wand duidelijker aangeven.
Antw: Dit is inmiddels gedaan, tegelijkertijd met het aanbrengen van de looprichting in
verband met de Coronamaatregelen.

4. Jaarverslagen commissies
De volledige verslagen zijn aan deze notulen toegevoegd en komen op de website.
*Commissies: div samenvattingen besproken
Koert licht nog even de jeugdkringbijeenkomsten toe. Je ziet dat alle verenigingen met
hetzelfde probleem te maken hebben.
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5. Financieel verslag en begroting
Bart licht de begroting versus realisatie 2019, de balans en de begroting 2020 toe.
Begroting versus realisatie 2019:
Kosten:
• Inkopen kantine hoger dan begroot. Dit heeft te maken met inkoop speciaal bieren
en bijdrage vanuit Winters.
• Diverse overige kosten flink lager als begroot: reservering voor
vrijwilligersactiviteiten. Daar is nog niets mee gedaan. Er zal een activiteit voor de
hele vereniging komen.

Baten:
• Afkoop bardienst is in de begroting nog geen regeling mee gehouden.
• Vrijwilligersvergoeding die we voorheen hadden, is komen te vervallen.
• Positief exploitatieresultaat van € 12.000
*Koert: prijzen in kantine mogen wel wat omhoog. Is daar nog eens naar gekeken?
Hans licht toe dat we dit zelf ook al op de agenda hadden staan. Vraag volgt later.
Balans:
Grote verschuivingen zichtbaar, dit komt doordat de nieuwe penningmeester een andere
kijk op de indeling van de kosten en baten heeft.
Vaste activa: aanschaf baan 6 (2018) en LED verlichting zonnepanelen (2019)
Subsidie LED verlichting later ontvangen
Lening Sulaco al behoorlijk op afgelost
*Jan de Leeuw: Moet je dat niet aangeven op de balans. Nee, bedragen worden later dan 3112 ontvangen en staat vermeld bij nog te ontvangen. Volgend jaar is dit wel zichtbaar op de
Balans.
Begroting:
Begroting van maart is overschreven door COVID-19 aangepaste versie
Baanhuur 3 maanden vrijstelling van gemeente, vanwege het niet mogen tennissen door
COVID-19. Daartegenover worden we gekort op de subsidie voor de zelfde periode.
Bijzondere kosten: sluiting kantine
*Koert: Exploitatiekosten zijn dubbel zo hoog als vorig jaar. Gedeelte zit hem in de plannen
om de kantine op te frissen.
Tegemoetkoming subsidie € 4.000 ontvangen ivm COVID-19
Al met al streven we naar een positief resultaat van € 5.500
*Jan: 5 banen van gemeente levert ons dat de baanhuur op zoals de andere banen. Geen
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subsidie op deze baan en geen huurkosten. Afschrijving in 10 jaar. Jan vindt het vreemd dat
er geen subsidie voor komt omdat alleen het matje van ons is. Omdat we geen huur voor de
ondergrond hoeven te betalen, is het ook logisch dat we geen subsidie hiervoor krijgen. De
Gemeente beschouwt de baan als volledig eigendom van Packador.
Is het financieel aantrekkelijk om banen zelf aan te schaffen? Kijk wat we kwijt zijn aan
baanhuur, minus de subsidie. Bekijk dit over 10 jaar, dan is het zeker aantrekkelijk voor de
club.
6. Verslag kascommissie (Peter Janssen en Jos Govers)
Verslag wordt door Jos toegelicht: ze zijn bij de penningmeester thuis geweest om alles door
te nemen. De excelsheets zijn heel zorgvuldig in elkaar gezet. Alles sloot keurig aan, geen
frauderende handelingen. Alles akkoord.
Decharge verleend! Verslag is bijgevoegd aan de notulen.

7. Verkiezing nieuwe kascommissie
Peter aftredend en wordt opgevolgd door Koert Joosten
8. Huldiging jubilarissen
We hebben twee jubilarissen dit jaar. Helaas is één jubilaris vanavond verhinderd.
Deze zullen we namens de club een bos bloemen bezorgen.
25 jaar:
Bart Bennenbroek

40 jaar:
Anneke Schatorjé

Hans doet een kort woordje over de jubilarissen.
Anneke is een zeer waardevol lid voor de vereniging geweest gedurende deze 40 jaren. Ze
heeft in diverse commissies gezeten, heel lang de kantine gepoetst en achter de bar gestaan
en de dames wintercompetities geregeld en ook veel geholpen bij de senioren tennisdagen.
Bart is de jongste jubilaris ooit in de bijna 60 jarige geschiedenis van Packador.
Ook Bar is zeer waardevol voor de vereniging. Vanaf het moment dat hij zelf senior lid was
heeft hij zich ingezet voor de jeugd commissie. Op dit moment vervult hij al weer een tijdje
de functie van penningmeester bij Packador en zoals te lezen in het kasverslag, doet hij dat
heel goed.
9. Plannen en ontwikkelingen
Opknappen van kantine
Nieuw meubilair binnen en buiten?
Jos: is een deel van de bar nog eigendom van Winters? Ja, de bar zelf en de koelingen zijn
nog eigendom van Bavaria/Winters. De inventaris is van Packador.
Andere bar, met evt vaten 20 ltr of alleen nog maar flessen
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Flessen is makkelijker, betere marge. Winters gaat akkoord met afname van flessen bier.
*Anneke Schatorjé: worden de muurtjes vervangen op het terras. Veel stenen zijn er los.
Bestuur gaat dit oppakken.
*Peter Thaens: ander vloer in de kantine? Nee, deze blijft zoals die nu is.
*Jan de Leeuw: plafond vervangen? We weten niet wat we tegenkomen. Voorlopig blijven
we hier vanaf.
*Jan de Leeuw: wat je ziet bij andere verenigingen is een mooie loungeset. De hoek voorin
leent zich er prima voor.
*Zeker mee te nemen dat er vanuit de kantine geen doorkijk meer is naar kleedlokaal.
*Bestuurskamer: houden we die? Momenteel rommelkamer. Willen we intact houden.
Kasten en rommel willen we weg hebben. Er liggen al een hele periode schuifdeuren om
achterin te plaatsen. Bestuurskamer kan dan meegenomen worden als extra kantine ruimte,
indien het heel druk is bij Packador.
* Anneke Schatorjé: Is het niet beter om de keuken aan te pakken in plaats van nieuw
meubilair voor buiten. De keuken is heel hard aan vervanging toe.
*Jan de Leeuw: Gevoelig voor opmerking van Anneke. Keuken is echt aan vervanging toe.
Hoeft geen dure investering te zijn. Dit liever eerder dan het meubilair buiten.
Eerst binnen in één keer goed, daarna buiten.
Vinden we het nodig om aanpassingen te doen.
*Koert Joosten: wordt er overwogen om mensen inspraak te geven d.m.v. een klein comité
op te stellen. Plan wordt uitgewerkt met afgevaardigde van kantinecommissie, bestuur en
enkele leden.
Wat mogen we besteden voor dit plan?
Opbrengst Rabo ClubSupport, fooienpotje (ruim € 700).
Er dient nog gekeken te worden binnen eigen leden en sponsoren?
Wat kunnen zij voor de club betekenen?
Plan op zich dient nog nader uitgewerkt en goed onderbouwd te worden.
Voorstel om het exploitatiebedrag mee te nemen. Budget max. € 15.000
Focus dit jaar puur en alleen op kantine.
Gefaseerd invoeren. Volgend jaar keuken, tenzij het budgettair dit jaar nog kan.
Daarna buiten.
Via nieuwsbrief komt een oproep wie mee wil denken om dit plan te realiseren.
Vormen van onderhoudsgroep voor banen en rondom
Jan de Leeuw is gaan lobbyen voor baanonderhoud en onderhoud rondom het park.
Uitbreiding voor dit team is welkom. Momenteel met 4 personen. Deze personen gaan zelf
verder voor uitbreiding zorgen.
Coniferen volledig opruimen?
Hier zijn de meningen over verdeeld.
Gerry geeft al een leuke optie om een mooi laantje van te maken.
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Gerard Martens geeft aan dat deze evt in te ruilen zijn bij Martens langs de Provinciale weg.
Voorstel in vergadering wat daar mee te doen.
3 opties: óf weg, óf goed snoeien óf volledig nieuw met Iets wat weinig water nodig heeft.
Voorstel in vergadering: voorlopig laten en volgend jaar wederom bespreken. Plan dient
uitgewerkt te worden door bestuur.

Evaluatie Dienstenplanner, afhangbord, KNLTB Clubapp & LED verlichting tijdens de
ledenvergadering. Dit zijn de conclusies:
*Deur staat vaak open, maar wordt ook vaak volledig afgesloten.
Dienstenplanner: iedereen is hier tevreden over.
Afhangbord: momenteel niet te gebruiken voor bevestigingen. Na COVID-19 zal dit wel weer
nodig zijn.
Clubapp: bij iedere upgrade, opnieuw aanmelden. Veel leden hebben daar last van.
LED verlichting: slecht afgesteld. De hoeken worden als donker ervaren. Hans gaat contact
opnemen met bedrijf om weer naar de verlichting te kijken.
*Jan de Leeuw: heb je iets gehoord vanuit de buurt, omdat ze minder last zouden moeten
hebben. Nee, geen op- of aanmerkingen gehad.
Hans gaat rondje in de buurt doen. Een buurtbewoner heeft eerder bij Jan de Leeuw
klachten ingediend.

10. Voorstellen vanuit het bestuur
Packadordag: vanwege COVID-19 niet doorgegaan
13-4-2022 viering 60-jrg jubileum: Leden gezocht voor de jubileumcommissie. Oproep volgt
in nieuwsbrief.
Contributieverlaging 2021 vanwege COVID-19: Geen gedragenheid vanuit ledenvergadering.
Geen contributieverlaging. Voorstel is om dit te gebruiken voor de opknapbeurt van de
kantine.
Akkoord voor het opnieuw bekijken van de prijslijst? Voorstel wordt gedragen door de
ledenvergadering.
*Voorstel Jan de Leeuw: besluit nemen dat dit niet in de ledenvergadering besproken hoeft
te worden. Nakijken in de statuten en volgend jaar als agendapunt meenemen.
11. Rondvraag
*Ellen Bakermans: discussie die ontstaan is in het voorjaar mbt deelname competitie. Het
team van Ellen was het daar niet zo mee eens. Bestuur heeft dit besloten omdat anders
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nieuwe teams nooit mee kunnen doen. Inmiddels is dit in het competitiereglement
meegenomen.
Verdere uitleg gegeven hierover.
*Koert Joosten: als je toch naar de prijslijst kijkt, kan je dan ook naar de kwaliteit van de
koffie kijken? Op basis van de gegevens die we nu hebben, hebben we weinig
mogelijkheden.
We zullen dit bekijken. Simpele Jura eventueel als alternatief. Reinigt zichzelf.

12 Sluiting uiterlijk 22.00 uur
Voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur

