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Notulen algemene ledenvergadering 22-12-2021 – 19.30 uur Digitaal via MS Teams 
 
Verslag jaarlijkse algemene ledenvergadering 
Aanwezig:  12 aanwezigen incl. bestuur 
Afwezig:  3 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 2021 waaraan Packador mee doet of mee gaat doen. 
 
-Rabo ClubSupport – Het geld van deze actie wordt gebruikt voor het oppimpen van de 
kantine. Inmiddels is de actie afgelopen en is de opbrengst voor Packador EUR 679,85. 
 
 
Terugblik 2020 
Door de COVID-19 pandemie zijn helaas de meeste activiteiten dit jaar niet door kunnen 
gaan. Voorjaarscompetitie is helemaal niet doorgegaan, najaarscompetitie is na 5 
speelrondes afgelast. Gebruik van kantine en/of kleedlokalen was verboden. 
 Ook al onze interne activiteiten zijn niet door kunnen gaan. Alleen het Peelland Toernooi is 
wel door kunnen gaan, maar wel met naleving van de toen geldende coronamaatregelen. 
Het complete park is voorzien geworden van vaste looprichtingen, spatschermen rond de 
bar, voorschriften overal neergehangen: vanaf de poort, tot rond de banen en in het 
paviljoen. Veel werk geweest door de alsmaar veranderende regels, maar gelukkig wel goed 
ondersteund door de KNLTB door middel van posters/flyers en altijd de actuele informatie.  
 
Ingekomen stuk 
Geen. 
 
 
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:  Vacant 
Kantine:  Mirjam van de Ven 
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TC Jeugd:   Ellen Bakermans (Koert Joosten als vertegenwoordiger bij  
   bestuursvergaderingen) 
TC senioren:  Vacant 
Accommodatie: Vacant 
Sponsor:  Vacant (Marja van Mierlo) 
 
Nieuwe aanmelding bestuur: geen. 
 
*vraag Koert Joosten: vacante functies staan al een paar jaar open. 
Hoe probeert het bestuur aan nieuwe mensen voor het bestuur te komen. 
(TIP: er zijn best wel mensen die een rol willen vervullen binnen bestuur. Moeilijk aansluiten 
voor deze mensen, omdat ze de weg niet weten) 
Antwoord: Wij zetten regelmatig een oproep in de nieuwsbrief en ook op de website staat 
het vermeld. Maar mocht iemand geluiden horen dat mensen best wel interesse hebben, 
dan verwijs ze even naar iemand van het bestuur of geef de namen door aan een van de 
bestuursleden, dan gaan we ze benaderen. 
 
3.  Notulen vorig jaar 
 
Deze punten staan nog allemaal open en zullen nog afgewerkt moeten worden, zodra de 
COVID-pandemie voorbij is: 
 

• Muurtjes rond het terras inspecteren: sommige stenen liggen los 
• Plan voor coniferen tussen de banen 
• Rondje door de buurt in verband met hinder/overlast 

 
4.  Jaarverslagen commissies  
 
De volledige verslagen zijn aan deze notulen toegevoegd en komen op de website. 
 
*Commissies:  Door de COVID-19 pandemie zijn de meeste activiteiten afgelast, alleen het 
Peelland Toernooi is wel door kunnen gaan. 
 
5.  Financieel verslag en begroting 
 
Bart licht de begroting versus realisatie 2020, de balans en de begroting 2021 toe. 
 
Begroting versus realisatie 2019: 
 
Kosten: 
Ondanks dat het een jaar was, waarin de kantine veel gesloten was mogen we niet klagen 
over het resultaat.  
we hebben minder huur hoeven te betalen aan de Gemeente, omdat het park gesloten 
moest zijn, terwijl we wel de volledige subsidie hebben mogen behouden.  
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Ook de opbrengst van de zonnepanelen en de duurzame LED-verlichting rond de banen 
heeft het resultaat positief beïnvloed.  
Ook hebben we subsidie van de overheid gekregen, vanwege het verlies van omzet, doordat 
de kantine en het park tijdelijk gesloten zijn geweest.  
Doordat we ook de subsidie van de overheid voor de aanschaf van de LED-verlichting dit jaar 
hebben ontvangen, waren we in staat om de lening direct voor de helft af te lossen. De 
verwachting is nu dat we al in 2022 de lening volledig hebben afgelost, dat wil zeggen in 2,5 
jaar in plaats van de verwachtte 5 jaren.  
We hebben ook de dotatie voorziening groot onderhoud opgevoerd omdat we weten dat we 
de kantine in 2021 op willen gaan knappen. 
 
We zijn in 2020 uitgekomen op een positief exploitatieresultaat van € 16.510,00. 
 
*vraag Peter Thaens: sponsorcommissie nieuwe vacature, alleen Marja zit hier nog in. 
Inkomsten  blijven stabiel, houdt dat in dat het aantal sponsoren gelijk gebleven is 
Antwoord: Ja het aantal sponsoren is nagenoeg gelijk gebleven.  
*vraag José Peerlings: wordt Packador ook op de hoogte gehouden door de gemeente? 
Antwoord; ja we worden door de gemeente op de hoogte gehouden van de subsidies, 
waarvoor we in aanmerking komen. Ook de penningmeester houdt dit zeer goed in de 
gaten.  
 
6.  Verslag kascommissie (Jos Govers en Koert Joosten) 
 
Verslag wordt door Koert toegelicht: ze zijn bij Packador geweest om alles door te nemen. 
Alles sloot keurig aan, geen frauderende handelingen kunnen vinden. Alles akkoord. 
Decharge verleend! 
Verslag is bijgevoegd aan de notulen 
 
7.  Verkiezing nieuwe kascommissie 
 
Jos Govers aftredend en wordt opgevolgd door Peter Thaens 
 
Als korte toelichting wat de geïnstalleerde zonnepanelen opgeleverd hebben en wat nu ons 
elektriciteitsverbruik is, worden er enkele overzichten getoond. 
De 40 zonnepanelen hebben van mei 2019 tot en met oktober 2021 bijna 21.000 kWh 
opgeleverd, omgerekend is dat ca. 8400 KWh per jaar. Doordat we in november 2019 ook 
overgegaan zijn van conventionele verlichting naar LED-verlichting rond de banen, zijn we 
teruggaan van een jaarlijks verbruik van 32.000 KWh naar rond de 5.000 KWh. Tel daar ook 
nog de jaarlijkse subsidie van de Gemeente van EUR 2.625,00 bij op dan komen wij wat de 
elektriciteitskosten rond de 0,00 Euro uit. Ons verbruik van gas licht rond de 5.000 m3 per 
jaar. Daarom hebben we met het vernieuwen van de keuken ook het gasfornuis vervangen 
door een inductieplaat. In 2022 gaan we samen met de Gemeente kijken om de huidige 
boiler en ketel te gaan vervangen door ofwel een Hybride ketel of een warmtepomp. 
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8.  Huldiging jubilarissen 
We hebben 6 jubilarissen dit jaar. Helaas waren er maar 2 aanwezig bij de digitale 
vergadering. Het bestuur zal zorgen dat de presentjes spoedig bij de mensen thuis afgegeven 
worden. 
 
25 jaar:    40 jaar:   50 jaar: 
Diny van Santvoort                  Drina Lemmen  Alphons van der Weerden 
Jannie Kusters                          Peter Stuulen  
Hans Nooijen 
 
      
Hans doet een kort woordje voor Alphons en Bart voor Hans. 
Namens de club alle felicitaties naar deze jubilarissen. 
 
9.  Plannen en ontwikkelingen 
 
Het bestuur toont een aantal foto’s hoe de vernieuwde kantine er nu uit ziet. 
Het is een grote verandering ten opzichte van de oude kantine. 
 
Plannen: 
 

• Nieuw meubilair buiten 

• Draadloze pinautomaat 

• Ipad met Spotify als vervanger voor de huidige muziekinstallatie 
 

Andere voorstellen zijn harte welkom  
 
*vraag Koert: andere voorstellen nu of later?  
Antwoord: Dat mag altijd via de ideeënbus of per mail naar bestuur 
 
 
Ontwikkelingen: 
 
De KNLTB is aan het kijken naar een vervanger voor de huidige ledenpassen. 
De verwachting is dat in 2022/2023 een andere oplossing hiervoor in de plaats komt. 
Wij zullen dit als club nauwlettend volgen, aangezien de toegangsdeur nu met het 
ledenpasje geopend kan worden. 
 
 
10.  Voorstellen/mededelingen vanuit het bestuur 
 

• Niet meer met contant geld betalen, alleen nog maar pinnen 
 

• 60-jarig jubileum (13-04-2022) wordt gevierd  10-11-12 juni 2022 
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Aangezien er dit weekend toch nog competitie gespeeld wordt, is het nog niet zeker 
of dit weekend aangehouden kan worden. We komen hier zo snel mogelijk op terug. 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Vrijdagavond: Pubquiz ( in samenwerking met de organisatoren van de laatste 
winnaars, welke vorig jaar al de pubquiz zouden organiseren) 
Zaterdag:  overdag tennisclinics en spelendag voor jong en oud. 
  ’s avonds feestavond 
Zondag: In overleg met de TC Senioren en TC Junioren wordt nog gekeken om 
  een toernooitje te organiseren voor zowel de junioren als voor de 
  senioren 
Alles natuurlijk wel onder voorbehoud, mede door de huidige COVID-19 pandemie. 
 

*vraag Alphons: is er iets van een reünie in de planning opgenomen? Eerder een succes 
     geweest. Alphons wil evt ook wel meedenken hierover 
Antwoord:     Wij zullen dit terugkoppelen naar de Feestcommissie, welke zich bezig houdt 
     met het 60-jarig jubileum. 

 
 

• Prijsverhogingen kantine behoeven geen goedkeuring meer van de ALV 
Het staat niet in de statuten vermeld, maar we hebben ook in een ledenvergadering 
dat de prijsverhogingen altijd via de ALV goedgekeurd moeten worden. Vorige 
jaarvergadering is gevraagd om dit te onderzoeken om het mogelijk te maken om dit 
zonder goedkeuring van de ALV te doen. 
 
 
Omdat er nu weinig leden aanwezig zijn in de digitale ledenvergadering zullen we 
over het besluit van het 1e en 3e punt in de volgende ALV stemmen. We hopen dat 
we deze volgend jaar in de 1e helft van 2022 al kunnen houden bij Packador. 
 
 

11.  Rondvraag 
 
*vraag Koert Joosten: wat vind het bestuur ervan als er een commissie wordt opgericht om 
onderzoek te doen voor het aanleggen van padelbanen? De geluidswal zou weg mogen van 
de Gemeente en dan ontstaat er voldoende ruimte hiervoor. 
Antwoord: Idee wordt gedragen door het bestuur.  
 
*Opmerking Peter Thaens: Peter kijkt nog in zijn eigen archief met betrekking tot het 50-jarig 
jubileum, hoe het destijds is georganiseerd. Als de feestcommissie nog info willen hebben, 
kunnen ze Peter benaderen 
*Vraag Hettie Lenssen: Wanneer wordt besloten of het jubileumweekend wel/niet door kan 
gaan? 
Antwoord: Het jubileumweekend was bewust al na de competitie geplaatst, maar mocht nu 
echt blijken dat het niet door kan gaan, dan is het overmacht en kunnen we het altijd nog 
later vieren. Contracten moeten wel met clausule afgesloten worden indien mogelijk.  
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*Opmerking Koert Joosten: foto’s laten zien van de vernieuwde kantine. Met name Hans en 
Pieter zijn ontzettend druk geweest hiermee. Diep respect en dankjewel namens Koert. 
 
 
 12 Sluiting  
 
Voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur 
 
 
 


