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Verslag ALV TC Bunde, d.d. 31 januari 2019 
 
Bestuur: Sumero van Agen (voorzitter wedstrijdcommissie), Serge van Dellen 
(voorzitter en voorzitter beheercommissie), Martin Jacobs (voorzitter 
sponsorcommissie), Hanneke Philipsen (algemeen bestuurslid – jeugdzaken) en 
Rob Stallenberg (penningmeester en voorzitter kantinecommissie).  
 
1: Opening/mededelingen: 
Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering en heet een ieder van harte 
welkom. Voor het eerst sinds jaren wordt met het aantal aanwezige leden het door 
de statuten vereiste aantal van 10% stemgerechtigde leden gehaald en de 
voorzitter dankt een ieder voor zijn komst. 
 
2: Vaststellen notulen ALV d.d. 25 januari 2018 
De voorzitter stelt de notulen van de algemene ledenvergadering van 25 januari 
2018 aan de orde. Er zijn geen opmerkingen en/of aanvullingen op deze notulen. 
De notulen zijn hiermee vastgesteld. 
 
3: Jaarcijfers 2018 
De penningmeester stelt de jaarcijfers 2018 ter beschikking aan de aanwezigen 
en presenteert ze tevens op het televisiescherm. Penningmeester geeft aan de 
hand van de jaarcijfers tekst en uitleg over de cijfers en de opgenomen posten.  
 
Ten opzichte van de begroting 2018 sluiten de jaarcijfers 2018 met een positief 
saldo van € 8.203,-. 
 
4: Oordeel kascontrolecommissie. 
Voorzitter geeft het woord aan de heer Dohmen, die namens de 
kascontrolecommissie, bestaande uit hemzelf en de heer Dave van Sleijpe, het 
kascontroleverslag voorleest. De heren hebben op januari jl. steekproefsgewijs de 
financiële jaarstukken 2018 gecontroleerd. De banksaldi per 31 december 2018 
kwamen overeen met de betreffende bankafschriften. Naar aanleiding van hun 
bevindingen stelt de commissie de algemene ledenvergadering voor het bestuur 
c.q. de penningmeester te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
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Voor een nieuwe kascontrolecommissie hebben de heren van Frank Kroeze en 
Guido Lemmens zich bereid gesteld. De voorzitter bedankt de heren voor hun 
inzet. 
 
5:Aftredende en aantredende bestuursleden. 
De voorzitter geeft aan dat Willem Lemmens vanaf oktober 2018 als soort 
stagiaire met het bestuur mee loopt om te kijken of hij interesse heeft als 
volwaardig lid tot het bestuur toe te treden.  
Voor de vacante vacatures (secretaris, vz. kantinecommissie, vz. 
activiteitencommissie en vz. beheercommissie) worden vooralsnog geen nieuwe 
kandidaten voorgedragen. De voorzitter geeft aan dat het bestuur komend jaar in 
dezelfde samenstelling voort zal gaan. 
 
6: Jaarverslag commissies en bestuur. 
De bestuurders nemen het afgelopen jaar door en kijken vooruit naar het jaar 2019. 
In onderhavige notulen wordt een samenvatting opgenomen. De uitgebreide versie 
van het jaarverslag zal op de website worden geplaatst, dan wel op verzoek worden 
toegestuurd. 
 
In begin 2018 zijn de banen 3/4 en 7/8 zijn vervangen door Smashcourt en de 
kunstgrasbanen 1 en 2 zijn schoongemaakt, zodat deze nog een aantal jaar 
verder kunnen. Op 10 mei hebben we de banen feestelijk welkom geheten. 
 
Net als voorgaande jaren hebben we afgelopen jaar een aantal keer bij elkaar 
gezeten met de 4 sportverenigingen op het Heiveld en de scouting. Het doel 
daarbij is om ons als complex naar buiten te presenteren. We willen deze 
gesprekken met de verenigingen op het Heiveld de komende jaren voortzetten en 
verder gaan intensiveren.  
 
De lijn van het stijgend aantal leden is afgelopen jaar gelukkig doorgezet. Van de 
392 leden vorig jaar zijn er op dit moment, peildatum 31-12, 400 leden, waarvan 
100 jeugdleden. Het vasthouden van deze stijgende lijn van het aantal leden blijft 
echter ook komend jaar prioriteit nummer 1 voor ons als bestuur.  
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Ook blijft het onverminderd lastig om het aantal vrijwilligers op peil te houden; door 
verschillende oorzaken neemt het aantal vrijwilligers nog steeds af. We zullen ook 
komend jaar echt een nog nadrukkelijker beroep op ieder lid moeten doen om een 
bijdrage aan de club te geven.  
 
Willen we allemaal kunnen genieten van de opbrengsten van onze vereniging en 
de kosten betaalbaar houden, dan zal iedereen 1 x per jaar de handen uit de 
mouwen moeten steken. We willen dat, vergelijkbaar met Zwembad Geulle, zo 
makkelijk mogelijk maken voor leden door middel van een digitaal systeem waarin 
men zich kan inschrijven voor vrijwilligersactiviteit.  
 
Redactiecommissie 
De redactiecommissie bestond afgelopen jaar uit de heren Rob Plasier, Toon van 
Alphen, John Leenders en Sumero van Agen. In 2018 zijn drie digitale Bundels 
verschenen aangevuld met digitale Nieuwsbrieven.  
 
Ook hebben we afgelopen jaar onze geheel vernieuwde website in gebruik 
genomen; een website die weer voldoet aan alle moderne inzichten en 
voorwaarden waaraan een website moet voldoen. 
 
Beheercommissie 
De beheercommissie bestaat uit twee onderdelen. Allereerst de Technische 
Dienst, t.w.  het gebouw en ten tweede het P-team. De Technische Dienst bestaat 
uit Ank Buijs en de heren Wil Mey.  en Rob Stallenberg. 
Agelopen jaar heeft de Technische Dienst er wederom voor gezorgd dat ons 
mooie gebouw er weer pico bello bijlag.  
 
Het P-team bestond in 2018 uit de volgende leden; mw Roszi Pieters en de heren 
Toon van Alphen (captain), Jef Blaszek, Harrie Drossaert, George Jaspers, Math 
Humblet, René Laenen, Jo Pieters, Rob Plasier, Pie Rosier, Jo van Sint Fiet, Wil 
Mey, Ad van Gisbergen, Ron van der Kruk, Lody van de Bogaert, Nico Pastoor, 
Nico Vossen en Peter v.d. Zee.  
Afgelopen jaar heeft het P-team, samen met het bestuur, haar 25-jarig jubileum 
gevierd, waarbij vermeld mag worden dat zowel Toon van Alphen en Jo Pieters de 
volle 25 jaar lid zijn geweest.  
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Kantinecommissie 
De kantinecommissie bestond afgelopen jaar uit: Ria van Sint Fiet, Ank Buijs, Els 
Plasier, Sumero van Agen en voorzitter Rob Stallenberg. 
De trend van de afgelopen jaren van een dalende omzet is omgekeerd in een 
groei van ca. 4000 euro. Dit werd veroorzaakt door de invoering van eten wat de 
pot schaft en hogere inkomsten bij de competities. 
 
Activiteitencommissie 
In 2018 werden de trainingen verzorgd door Ricardo Hagedoorn Tennis. Ricardo 
nam afscheid van Tennis Time Academy (TTA) en ging verder als zelfstandige. 
 
Begin juli kregen we het goede nieuws dat onze aanvraag voor een Sportimpuls 
gehonoreerd is. De Sportimpuls is bedoeld om meer mensen aan het bewegen te 
krijgen. Inmiddels is de projectnaam Bunde Beweegt gekozen, is er een 
stuurgroep ingesteld en heeft deze Hanneke Philipsen benoemd door de 
stuurgroep tot projectleider. De stuurgroep en de projectleider worden begeleidt 
door het Huis van de Sport Limburg.  
 
Wedstrijdcommissie 
In het voorjaar 2018 hebben in totaal 21 teams aan de competitie deelgenomen.  
Aan de najaarscompetitie 2018 hebben 14 teams deelgenomen. 
 
Voor de voorjaarscompetitie 2019 hebben zich 24 teams ingeschreven. 
TC Bunde start het nieuwe tennisseizoen met het openingstoernooi 31 maart 2019 
voor alle categorieën en speelsterktes van af 14 jaar.  
 
KNLTB Club en de KNLTB ClubApp zijn de vervangers van “mijn KNLTB” en is 
een onmisbare app voor alle tennisverenigingen. Het maakt het voor de leden 
gemakkelijker om op de hoogte te blijven van alles wat er speelt binnen de club.  
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Padelcommissie 
Leden 
• Sumero van Agen 
• Martin Jacobs 
• Lanneke Wiertz 
• Dave van Slijpe 
• Ad Balemans 
• Rob Plaisier 
• Ushi Domans 
• Tren Philipsen 
 
Padel is de snelst groeiende sport in Nederland. De padelcommissie onderzoekt 
of padel een aanwinst voor onze vereniging kan zijn. Er wordt een toelichting 
geven over wat padel is en wat de verschillen zijn tussen tennis en padel.   
 
Wat zijn o.m. aandachtspunten voor de padelcommissie? 
• Aanleg van 2 padelbanen kost ongeveer 120.000 euro 
• Subsidie mogelijkheden BOSA-regeling (tot 35% subsidie) 
• Afschrijving ongeveer 4500 euro/jaar 
• Opbrengst door aanwas nieuwe leden 
• Extra kantine inkomsten 
• Clinics voor bedrijven 
• Sponsor inkomsten.  
 
Leden zijn verdeeld in hun reactie. Een aantal leden uiten hun zorgen over de 
financiële haalbaarheid en of padel wel voor nieuwe aanwas voor de vereniging 
gaat zorgen. Andere leden waren enthousiast. 
 
Het bestuur geeft aan dat het project pas in de onderzoeksfase zit en zij de 
padelcommissie gevraagd heeft de optie voor padel verder uit te werken. Duidelijk 
aangegeven wordt dat er nog geen besluit genomen is.   
  
Op 14 maart om 19.30 uur wordt door de padelcommissie een voorlichtingsavond 
georganiseerd waarin de bevindingen van de commissie worden gepresenteerd. 
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Sponsorcommissie  
Momenteel 18 sponsoren, namelijk Autoservice Meerssen ! Bunder Brau ! 
Autobedrijf Ploemen ! Cordewener Groen ! Deco Letter Reclame & Belettering ! 
Enterforce ! Ericars BCS ! Esso De Beaufort ! HeartMath Benelux! Card-ID-
Solutions ! Jorison Parket ! Köhler-De Boer Accountants! Rovi Sport ! 
Tandheelkundig Centrum Bunde ! Toerkoop Swillens ! Wiekken administratie en 
advies ! Wiertz Huisartsenpraktijk ! WP Horlogebanden ! TEN The Lifestyle 
Company ! 
 
Net als voorgaande jaren zou ik weer een beroep op jullie willen doen voor wat 
betreft de aanwas van nieuwe sponsoren. Wellicht dat het voor bedrijven 
interessant wordt als we onze sponsoren een pakket aanbieden om met hun 
zakenpartners gebruik te mogen maken van de faciliteiten van TC Bunde. 
 
7: Vaststellen begroting 2019 
De penningmeester geeft wederom tekst en uitleg, nu over de begroting 2019. 
De vergadering stelt de begroting 2019 vast. 
 
8: Vaststellen contributie. 
De penningmeester stelt voor om, dat gezien de financiële situatie van TC Bunde 
de contributie voor 2019 niet te verhogen. De ALV stemt hiermee in.  
 
9: Rondvraag. 
Er zijn geen verdere vragen. 
  
10: Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.20 uur de vergadering 
onder dankzegging van de aanwezigen voor hun inbreng. 
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