
Verslag Algemene Ledenvergadering 26 januari 2023 TV de Goudhoek.    

De algemene ledenvergadering vond plaats op 26 januari 2023.  De aanwezigen (in totaal 27 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 9 juni 2022.    

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 9 juni 2022 worden door de ALV  goedgekeurd.      

3. Verenigingsverslag 2022  

Secretaris Hans Wouters leest het verenigingsverslag  voor aan de vergadering. Het verslag is ook 

terug te vinden op de website van TC De Goudhoek. Er zijn verder geen opmerkingen over het 

verenigingsverslag. 

4. Financieel verslag 2022  

Penningmeester Robert van de Wetering geeft presenteert het financieel verslag over 2022. Hij heeft 

aan dat omdat de marge onder druk staat voor wat betreft de paviljoen omzet (10% gedaald) de 

prijslijst is aangepast voor het komende jaar.   

Van de sponsors inmiddels alle doeken vervangen. Totale inkomsten ca. 5700,- inclusief Open 

Toernooi. Door toegenomen kosten en inflatie wordt voorstel gedaan om contributie te verhogen 

van 140 naar 150 euro/jaar (wordt in2 termijnen geïnd). Dit voorstel wordt door de vergadering 

aangenomen. 

 5. Verslag kascontrolecommissie en verkiezing kascontrolecommissie   

Berry van Lierop geeft namens de kascontrolecommissie aan dat ze de cijfers van 2022 gecontroleerd 

hebben (samen met Pieter Pflieger) en dat de cijfers goed op orde zijn. Er wordt door de 

ledenvergadering decharge verleend over het jaar 2022. Berry geeft aan nog wel een jaar lid te willen 

blijven van de kascontrolecommissie. Rinus van Hoof geeft vanuit de vergadering aan ook deel te 

willen nemen komend jaar. 

De kascontrolecommissie voor 2023 bestaat dus uit Berry van Lierop en Rinus van Hoof.  

7. (her)benoemen commissieleden 

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

blijft met Ronald Wouters (inkoop drank), Renate van Beusekom (inkoop overig, schoonmaak, 

koekjes, chips ed) en Hans van Wijk. Renate geeft aan eind van het jaar af te willen treden. Deze 

vacature zal later in de nieuwsbrief worden opgenomen. Pascal Manders verzorgt bardiensten. 

Sponsorcommissie bestaat uit Amp van Lierop en Tiny Looijmans.  

  



8. Verslag interne competities 

Martijn Gevers doet verslag van de interne wintercompetitie. Voor GD waren er 7 stellen op de 

woensdag. Voor HE waren er 5 inschrijvingen, voor HD 17 inschrijvingen en voor GD 12 

inschrijvingen. HE 1e plek Bart van Lierop. In HD waren er 2 poules. 1e poule had als winnaars Frank 

van Erp en Robert van de Wetering , 2e plek Tom Logtens en Omer Zengin, 3e plek Patrick de Bloeme 

en Martijn Gevers. 2e poule had als winnaars Joost van Erp en Mark Herman, 2e plek Bart van Lierop 

en Gino Weel , 3e Harrie Bekkers en Peer Daemen. 

9. Mededelingen voorzitter 

Koen Janssen geeft aan dat KNLTB match is uitgeprobeerd voor plannen van interne competities, 

maar niet goed blijkt te werken. Voorlopig wordt daarom gewerkt met toernooi.nl. 

Verder is er nog gekeken naar Meet & Play, waarbij er een mogelijkheid is om banen te verhuren op 

tijden wanneer er niet wordt gespeeld. 

We zijn nog aan het kijken naar een alternatief voor de sleuteladressen, zodat leden worden verlost 

van sleuteldiensten. Wordt vervolgd. 

Verder zijn er nieuwe picknicktafels aangeschaft. 

10. Rondvraag  

Hilde van de Sande heeft via mail gevraagd of het mogelijk is om de lage fietsenrekken te vervangen 

voor hoge beugels om je fiets aan vast te leggen en eventueel tegenaan te zetten. Dit zal verder door 

het bestuur worde bekeken. 

Chantal Bekkers vraagt of er banen kunnen geblokt ivm weeromstandigheden. Koen geeft aan dat hij 

of elk gewenst moment banen kan blokken. Verder wordt er nog steeds via de telefoon (040-

2838483) in het Paviljoen gemeld via een boodschap als de banen niet bespeelbaar zijn. Deze wordt 

geactiveerd door Tiny Looijmans/Tum van Noorden. 

Loes Witvoet vraagt of Ton Marel wellicht een mogelijkheid is om tennislessen te verzorgen voor de 

Goudhoek. Koen geeft aan dat die geen licentie heeft en dat dat verzekeringstechnisch ook met oog 

op aansprakelijkheid niet wenselijk is. 

11. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 en dankt ieder voor zijn of haar inbreng.  

  



 

  

   


