
 

 

Verslag Algemene ledenvergadering TC Maliskamp  

van 22 maart 2021 

Van het bestuur zijn aanwezig: Philipp Stropnigg (voorzitter), Ruud Roelofs (secretaris), 

Sjanny van Beekveld (penningmeester), Jacqueline van Hooren en Jeroen van Hooren 

(bestuursleden TC), Tim Bouwer (bestuurslid Paviljoen- en parkcommissie) en Ellen van Dijk 

(bestuurslid Recreatiecommissie). 

1-2. Opening/ mededelingen en ingekomen stukken  

De voorzitter opent deze online vergadering om 20.00 uur, heet de 54 aangemelde leden 

welkom en dankt degenen die de voorbereiding van deze vergadering voor hun rekening 

hebben genomen. Er zijn geen bijzondere mededelingen vooraf te doen en geen 

ingekomen stukken. 

3. Vaststelling verslag van de ALV van 14 september 2020  

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

4. Jaarverslag 2020 van bestuur en commissies 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

5. Financiële zaken 

a. Verslag Financieel verslag 2020/ begroting 2021 

De penningmeester licht haar verslag en de cijfers toe.  

Korte toelichting op de jaarrekening 

Dit jaar is afgesloten met een winst van € 1.475,- vóór toevoeging aan de voorzieningen. 

Na toevoeging bedraagt het verlies € 3.525,-. Het verlies is daarmee € 4.706,- minder dan 

begroot. 

De Corona-crisis heeft grote impact gehad op de kantine omzet die bijna € 31.000,- lager 

lag dan het jaar daarvoor. Door lagere kosten (in ledenactiviteiten, organisatiekosten en 

schoonmaakkosten) en de tegemoetkomingen vanuit de diverse steunfondsen hebben we 

dit verlies (in brutowinst) volledig kunnen compenseren. 

Vragen:   

- Waarom zijn de bondsbijdragen aan de KNTLB niet veel lager dit Corona-jaar, waarin 

we ook veel minder hebben kunnen spelen/organiseren?  

De verenigings- en contributie bijdragen die de KNLTB hanteert per vereniging/lid zijn 

niet verlaagd ondanks minder spelen, waardoor deze post ook op onze jaarrekening niet 

lager is dan andere jaren. Als individuele club kunnen we daar niets tegen doen en er is 

geen initiatief geweest vanuit bv. alle gezamenlijke tennisverenigingen in Nederland. 

- Waarom zijn de energiekosten niet lager, na plaatsing van de LED-verlichting en door 

minder gebruik verlichting ivm Corona/avondklok? 

De avondklok is pas eind 2020 ingevoerd. Het effect daarvan op de kosten voor 2020 is 

daarom beperkt. De precieze impact van de plaatsing van de LED-verlichting op het totale 

het energieverbruik en de kosten daarvan zal bij een komende evaluatie nog nader worden 

geanalyseerd. 

Korte toelichting op de begroting 

In 2021 wordt na toevoeging aan de voorzieningen (met € 5.000,-) een verlies van ruim 

€ 6.000,- ingeschat. Deze verwachting is gebaseerd op een halvering van de kantine-omzet 

in verband met de momenteel nog steeds geldende Corona-maatregelen en de aanname dat 



 

 

compensatie vanuit steunfondsen minder zal zijn. In 2022 wordt het resultaat naar 

verwachting weer positief (plus € 5.000,-) als gevolg van het wegvallen van 

afschrijvingen (uitgaande van geen nieuwe investeringen) en op basis van de aanname dat 

de kantine dan wel het hele jaar open is. 

b. Verslag kascommissie 

Henri-Jan Staal doet mede namens Jan Popelier verslag van de bevindingen van de 

kascommissie. Dit verslag is in bijlage a aan dit verslag gehecht. Voorgesteld wordt om  

de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. 

c. Decharge aan het bestuur over 2020  

De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het in 2020 gevoerde financiële 

beleid. 

d. Benoeming kascommissie 

Henri-Jan Staal en Ria van Schijndel vormen voor 2021 de kascommissie 

e. Contributie 2021 

De vergadering stelt de contributie voor 2020 vast overeenkomstig het gedane voorstel 

bijlage b. Dit komt erop neer dat de contributie voor de senioren voor 2021 wordt 

vastgesteld op € 163,-. De over 2020 vastgestelde contributies voor de overige categorieën 

(jeugd-, studenten-,competitie- en T-leden) blijven voor 2021 ongewijzigd. 

 

6. Padelbanen TCM   

Erik van Erp geeft aan de hand van een PowerPoint diapresentatie bijlage c een 

toelichting op het zogenoemde Padelplan. Hij stelt voorop dat de resultaten van de recent 

gehouden enquête een groot draagvlak vanuit de leden laten zien. Hij beantwoordt 

vervolgens enige vragen mbt mogelijke concurrentie van de voorgenomen aanleg van 6 

outdoor padelbanen op sportpark de Groote Wielen en de keuze voor transformatie van 

juist baan 6. Echte concurrentie valt niet te vrezen nu de exploitatie daarvan op 

commerciële basis zal geschieden en niet in een verenigingsstructuur wordt ingebed. 

Verder bestaan bij TV Rosmalen en in Nuland en Berlicum (nog) geen concrete plannen 

voor padelbanen. De keuze voor baan 6 is weloverwogen gemaakt. Dit vormt ook het 

uitgangspunt in het overleg met de bouwer/aanlegger van de padelbanen.    

Vervolgens brengt de voorzitter het eerder gedane en aan de deelnemers van de ALV 

toegezonden bestuursvoorstel bijlage d in stemming. De ALV stemt in met 46 stemmen 

voor en met twee stemmen blanco. Hiermee verkrijgt het bestuur mandaat voor verdere 

uitvoering binnen de bij het voorstel geschetste kaders/randvoorwaarden. De voorzitter 

dankt Erik voor de toelichting en spreekt zijn waardering uit voor de inzet en het rapport 

van Padelwerkgroep.  

 

7. Verkiezing bestuursleden 

De ALV stemt in met de benoeming van Sjanny van Beekveld als penningmeester en met 

de benoeming van Jacqueline van Hooren en Jeroen van Hooren als duo-bestuurslid 

Technische commissie. Philipp Stropnigg is aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar. 

Hij dankt het bestuur en de leden voor de plezierige samenwerking de afgelopen jaren. De 

secretaris spreekt namens de leden en het bestuur een kort dankwoord richting Philipp 

bijlage e en overhandigt hem online het boek “`De meeste mensen deugen” van Rutger 

Bregman. Tevens wordt Philipp´s vrouw een mooie bos bloemen in het vooruitzicht 

gesteld. De ALV stemt verder in met de benoeming van Ruud Roelofs als voorzitter. 

Vervolgens spreekt de nieuwe voorzitter de ALV kort toe bijlage f. 



 

 

De voorzitter dankt de secretaris voor het afscheidswoord en peilt tevens of er nog 

kandidaten zijn voor de nu vrijvallende functie van secretaris. Voorlopig zal Ruud Roelofs 

tot nader order (ook) de functie van secretaris waarnemen. 

 

8. Rondvraag en sluiting 

- Patrick van Es informeert naar de planning voor de aanleg van de padelbanen. 

Nu er een fiat is van de ALV kan de uitvoering zo spoedig mogelijk ter hand worden 

genomen. Tussen de werkgroep en het bestuur zullen daarover binnenkort nadere 

afspraken worden gemaakt.   

  

Niets meer aan de orde zijnde en met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de 

vergadering om 21.45 uur. 

 

25 maart 2021 

Ruud Roelofs, (wnd) secretaris van TC Maliskamp 

 

Voorlopige vaststelling door het bestuur op 12 mei 2021 

Vastgesteld door de Algemene ledenvergadering op ……….2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bijlage a   Terug naar verslag 

 
 

 

 

 



 

 

Bijlage b   Terug naar verslag 

 
 

 

 

 



 

 

Bijlage c   Terug naar verslag 

 

 

 

 



 

 

Bijlage d   Terug naar verslag 

 
 

 

 

 



 

 

Bijlage e   Terug naar verslag 

 
 

 

 

 



 

 

Bijlage f   Terug naar verslag 

 


