
Verslag Algemene Ledenvergadering 09 juni 2022 TV de Goudhoek.    

De algemene ledenvergadering vond plaats op 30 januari 2020.  De aanwezigen (in totaal 30 inclusief 

bestuur!) tekenen de presentielijst (zie laatste pagina). Enkele leden hebben zich afgemeld en deze 

worden vernoemd.   

1. Opening.    

Voorzitter Koen Janssen heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 20:15.    

2.  Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2020.    

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2020 worden door de ALV  

goedgekeurd.      

3. Verenigingsverslag 2021  

Secretaris Hans Wouters geeft aan dat het verenigingsverslag al eerder via de nieuwsbrief was 

verspreid en nogmaals via een link voorafgaand aan deze vergadering in te zien was. Er zijn verder 

geen opmerkingen over het verenigingsverslag. 

4. Financieel verslag 2021   

Penningmeester Robert van de Wetering geeft aan dat ondanks COVID het aantal leden is gestegen., 

hoewel dat aantal momenteel weer onder druk staat. Er is ongeveer 10.000 euro aan omzet 

gerealiseerd, waarvan het Open Toernooi meer dan de helft van de omzet heeft gerealiseerd.  Van de 

sponsors zijn de doeken wederom allemaal betaald. Contributie blijft gehandhaafd op 140 euro/jaar.  

 5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie   

Bart van Lierop geeft namens de kascontrolecommissie aan dat ze de cijfers van 2021 gecontroleerd 

hebben (samen met Johan van de Boomen) en dat de cijfers goed op orde zijn. Er wordt door de 

ledenvergadering decharge verleend over het jaar 2021. Bart treedt af als lid van de 

kascontrolecommissie. Berry van Lierop geeft aan het stokje van Bart over te willen nemen. 

De kascontrolecommissie voor 2022 bestaat dus uit Johan van de Boomen en Berry van Lierop.  

 6. Vaststelling contributie 2022  

Het bestuur heeft het voorstel om de contributie voor 2022 ongewijzigd te laten (blijft 140 euro). Het 

bestuur ziet geen redenen om deze aan te passen. De vergadering kan zich hierin vinden. De 

afschrijving zal in 2 delen (feb en maart) plaatsvinden na vaststelling. 

7. (her)benoemen commissieleden 

Hans van Wijk  geeft aan dat er geen wisselingen zijn in de diverse commissies. Paviljoencommissie 

blijft met Ronald Wouters, Renate van Beusekom en Hans van Wijk. Pascal Manders verzorgt 

bardiensten. Sponsorcommissie bestaat uit Amp van Lierop en Tiny Looijmans. Tiny geeft aan een 

nieuwe sponsor te hebben in Toon Jansen en APS. Ook het OT heeft nieuwe sponsors. Het doek van 

Tonny vd Heijden gaat weg, besprekingen zijn gaande voor nieuw doek/sponsor. 

8. Verslag interne competities 

Martijn Gevers doet verslag van de interne winter- en zomercompetitie. Voor GD waren er 7 stellen 

op de woensdag. Voor HE waren er 5 inschrijvingen met als winnaars Hans Wouters (1), Bart van 



Lierop (2) en Gino Weel (3). In HD waren er 3 poules. 1e poule had als winnaars Hans Wouters en 

Stephan van de Wetering (1), Frank van Erp en Robert van de Wetering (2) en Patrick de Bloeme en 

Martijn Gevers (3). De 2e poule had als winnaars Ray van de Sande en Martien Vereijken (1), Stefan 

Braat en Hans Brunsting (2) en Paul Strijbos en Pieter van Erp (3). De derde poule had als winnaars 

Berry van Lierop en Jeroen Geerts (1), Andre Sanders en Mark Herman (2) en Harrie Bekkers en Peer 

Daemen (3).  

Robert van de Wetering heeft aan dat KNLTB match nu openstaat voor inschrijvingen. Dit wordt een 

HD pilot voor de maandagavond. Er zijn nu 2 poules van 3, welke 20 juni zal starten. Corry van 

Kuringen vraagt of er ook mogelijkheden zijn voor nieuwe leden om hieraan deel te nemen. Koen 

Janssen geeft aan dat er wellicht mogelijkheden zijn voor de laddercompetitie en eerst de resultaten 

van de pilot worden afgewacht. 

9. Mededelingen bestuur 

• Koen Janssen geeft aan dat Rinus van Hoof per 1 april gestopt is als bestuurslid. Rinus heeft 

altijd waardevolle ideeën ingebracht (o.a. schilderen paviljoen) en was ook de drijvende 

kracht van het jeugdtennis. 

• Koen geeft aan dat wat betreft het jeugdtennis wordt gestopt met het aanbieden van lessen. 

Mo was hier de trainer en omdat Rinus ook stopt met jeugdactiviteiten en omdat er vanuit 

de ouders geen opvolging is om e.e.a. van Rinus over te nemen is hiertoe besloten. 

• Sinds augustus 2021 hebben we LED verlichting op onze banen, terugverdientijd ca 8 jaar. 

Sindsdien hebben we ook geen klachten meer van de nieuwe wijk betreffende strooilicht. 

• Pinnen: Sinds vorige week hebben we een nieuwe terminal. Per 1 jan 2023 gaan we pin-only, 

zodat we ook niet meer met geldzakjes hoeven te werken. 

• Padel; op Lissevoort zijn inmiddels 6 Padel banen aangelegd. Koen is met de voorzitter in 

gesprek om te kijken of hier mogelijkheden zijn voor Goudhoek leden.  

• Er is groot onderhoud geweest voor de banen. Er zijn echter nog steeds klachten met name 

voor baan 4. Tiny Looijmans is in gesprek met De Peinder hiervoor. Deze komen nog terug 

om de hobbels te herstellen. De huidige banen liggen er sinds 2008 (al 14 jaar). 

• Hans van Wijk geeft een toelichting over de statuten. Belangrijkste wijzigingen zijn de 

continuiteitscommissie en minimum aantal bestuursleden van 7 naar 3 (voorzitter, 

penningmeester en secretaris). Voor het goedkeuren van de wijziging moet 2/3 van de leden 

aanwezig zijn.  Omdat hier niet aan voldaan is een nieuwe vergadering nodig (27 juni), waar 

daar dan 2/3 van de aanwezigen de wijzigingen moet goedkeuren. Bart van Lierop geeft aan 

dat de statuten niet volgens de wet WBTF zijn. Koen geeft aan dat de legal afdeling van de 

KNLTB goedkeuring heeft gegeven aan de statuten, maar het nogmaals zal verifieren. 

• Peer Daamen geeft aan dat de bar in oktober zal worden geschilderd en dat er nieuwe 

barkrukken zullen worden gekocht. Oude barkkrukken kunnen dan door de leden worden 

opgehaald. Geïnteresseerde leden kunnen dat via een mail kenbaar maken.  

• Peer Daamen geeft een toelichting over de ontwikkelingen en ontsluiting van Gerwen ZO. Er 

ligt nu een offerte overeen nieuwe omheining, gemeente draagt bij in de kosten. Het groen 

buiten het hek gaat weg. Binnen de hekken is de Goudhoek verantwoordelijk, buiten de 

hekken de gemeente. 

 

  



10. Rondvraag  

Bart van Lierop meldt dat het damesteam voor de donderdag kampioen zijn geworden. 

Jeroen Geerts is nu 1 jaar lid en vraagt waarom er geen clubkampioenschappen zijn. Koen meldt dat 

die er in het verleden wel zijn geweest, maar dat hier steeds minder aanmeldingen voor kwamen en 

dat die toen zijn gestopt. Nieuwe initiatieven zijn echter altijd welkom.  

Martijn Gevers geeft aan dat voor de HD competitie als finaledag in het voorjaar een klein toernooi 

zal worden gehouden. Men’s evening is normaal weer in april/mei. 

Tiny Looijmans geeft aan dat Rinus Hazenberg op 22 oktober 90 jaar wordt en ook stopt als lid van de 

groencommissie. Hij stelt voor om zoveel mogelijk leden een kaartje te laten sturen als verrassing.  

Miranda Wouters vraagt wat er met de bekers gaat geburen die nu in de voorraadkast staan. Koen 

meldt dat het bestuur zal zorgen dat deze worden opgeruimd. 

10. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering (na ruim 1 uur vergaderen) en dankt ieder voor zijn of haar 

inbreng.  

  



 

  

   


