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Algemene Ledenvergadering 2021 ( online ) 25 maart 2021           20.00 uur 
 
Verslag ( beknopt ) 
 
Zoals voorgeschreven door de KNLTB en volgens de richtlijnen ( Noodwet Covid-19 Justitie 
en Veiligheid ) sturen wij alle seniorleden een overzicht van de besproken en vastgelegde 
zaken tijdens de ALV van 25 maart 2021. 
 
Voorzitter Peter Engels verwelkomt 14 deelnemende seniorleden (incl. 5 bestuursleden) 
die ingelogd zijn om deel te nemen aan de eerste online ALV in de 56 jarige historie van de 
Tennisclub Grubbenvorst. 
Veel regelgevingen, kantine- en parksluiting, versoepelingen, aangepaste regels etc. maakten 
2020 tot een zeer bijzonder tennisjaar. Lichtpuntjes waren ongetwijfeld de 
seniorclubkampioenschappen die in hartje zomer werden georganiseerd door een enthousiaste 
groep jonge senioren. Ook het toenemend ledenaantal is verheugend te noemen. Extra 
woorden van dank aan de vrijwilligers, bestuur- en commissieleden voor het vele, vele extra 
werk. Speciaal woord van dank aan de groundsmen voor het in optimale staat houden van 
park en banen. Speciaal woord van dank aan Pierre Hendriks die als ledenadministrateur 
bergen werk heeft verzet mede door de grote aanwas van nieuwe leden. 
 

 De notulen van de ALV van 3 maart 2020 worden goedgekeurd. 

 Goedgekeurd eveneens: het verslag van de seniorencommissie. 
- trots op de vele jonge senioren die activiteiten organiseren 
- trots op de ledenaanwas afgelopen jaar ( 68 ). 

      *   Het verslag van de commissie techniek 
           - ondanks langdurige kantinesluiting veel reparaties. 
           - plaatsing heaters en renovatie hekwerk, dus behoorlijk bedrag aan extra kosten. 
      *   Verslag van de sponsorcommissie: 
           - ondanks de moeilijke tijd zijn de sponsoren hun verplichtingen nagekomen. 
      *   Verslag jeugdcommissie: 
           - door de maatregelen waren maar een klein aantal van de geplande activiteiten 
             mogelijk. 

 Verslag secretaris: 
2020 Was voor de vereniging als een rollercoaster: wel tennis, geen tennis enz.  
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 Verslag van de penningmeester: 
Financieel gezien is 2020 positief afgesloten mede door de steun van de overheid, 
minder baanhuur en aanwas nieuwe leden 

   Verslag kantinecommissie 
- door beperkte opening van de kantine weinig activiteiten. Terrasbediening     
   gerealiseerd evenals een inventarisatie. 

      *    Voor de ALV online hebben zich 5 leden afgemeld. 
      *    Waarschijnlijk zal in 2021 het toegangssysteem voor park en kantine worden  
            gewijzigd. Door middel van een ‘druppel’ kunnen leden dan toegang krijgen tot  
            park, kleedlokalen en wc’s. Kosten ongeveer € 5,- per druppel. 

 Het financieel verslag van de penningmeester ( dat alle leden digitaal hebben 
ontvangen ) wordt goedgekeurd. 

 De kascommissie complimenteert penningmeester en bestuur voor het gevoerde 
financiële beleid. 

 Dank aan Radboud Breukers die aftreedt ( statutair ) als lid van de kascommissie. 

 Chris Moorman wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie. 

 Huldiging jubilarissen.  
Irmi Delsing; Ginny Pelzer; Petra Engels-Korsten; Henk Giebels; Hay en Willy 
Gommans worden gehuldigd i.v.m. hun 25 jarig lidmaatschap. 
Marie-Jose en Twan van Hegelsom worden in het zonnetje gezet vanwege hun 40 jarig 
jubileum. Woorden van waardering voor hun jarenlange inzet voor de TCG ( Marie-
Jose jeugdcommissie en Twan groundsman ). 

 Nel Custers neemt afscheid van de jeugdcommissie. Woord van dank. 

 Frank Joosten wordt benoemd als lid van de kascommissie. 

 Er zijn geen voorstellen van de leden binnengekomen. 

 Mede door de stijging van het ledenaantal zijn de contributiebedragen voor 2021 
gelijk gebleven aan het vorig jaar. 

 Door de stijging van de kosten van inkoop drank ( 20 % ) vanaf 2015,  worden de 
consumptieprijzen in de kantine verhoogd. De bonnetjes gaan € 1,90 kosten. De 
prijsverhoging gaat in met onmiddellijke ingang.  

 De penningmeester presenteert de begroting voor 2021 en geeft toelichting. 

 De begroting voor 2021 wordt aangenomen. 

 De bestuursleden Lilian Osther en Johan Bartels worden herkozen. Er hadden zich 
geen tegenkandidaten aangemeld. 

 De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor het huidige bestuur. 

 Bram Martijn wordt gekozen tot “vrijwilliger van het jaar” vanwege zijn bijzondere 
inzet bij het werven van nieuwe leden. 

 Jacques van Aerts en Willy Gommans danken het bestuur en alle betrokkenen voor 
hun inzet en het vele extra werk en de informatie verstrekking. 

 Marie-Jose: mede door het grote aantal nieuwe leden zowel bij de jeugd als ook bij de 
senioren is de bezetting van de banen bij het lessen een ( luxe ) probleem. 
De voorzitter geeft aan dat het in goede banen leiden van de bezetting en de lessen de 
hoogste prioriteit heeft voor de komende weken. 
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 Het gebruik van ‘druppels’ als toegangssysteem voor park en kleedlokalen en wc’s 
staat los van het afhangen ( met KNLTB pasje ). Nieuwe zomerleden krijgen een 
druppel ( tegen vergoeding ) en een  pasje. Voor een voorraadje wordt gezorgd. 
 ( vraag van Pierre Hendriks ) Het systeem met de druppels gaat in zodra de installatie 
is gerealiseerd. 

 In een antwoord op de vraag van Paul Martijn of het AZ Comertoernooi door zal gaan 
antwoordt Jacques van Aerts dat een antwoord op dit moment nog koffiedik kijken is. 
Start voorbereidingen vanaf eind april. Toernooi staat wel op de kalender. 

 Teleurstelling over de geringe belangstelling van de leden voor de ALV. Jaarverslagen 
schriftelijk afwerken is aantrekkelijker dan mondeling verslag doen volgens Willy 
Gommans. 

 Suzanne van Maasakker doet het voorstel om de ALV in de toekomst te koppelen aan 
“iets leuks” of een activiteit. Dit voorstel wordt meegenomen door het bestuur en zal 
op de volgende bestuursvergadering als agendapunt worden behandeld. 

 Twan van Hegelsom doet een dringende oproep aan de leden om zich te houden aan 
de basisregels: handen wassen bij betreden park (kraan bij speeltoestel is gerepareerd)  
en banen slepen na het tennissen. 
 
Voorzitter Peter Engels sluit de Algemene Ledenvergadering om 21.15 uur 

 
 
 
 


