
Notulen Jaarvergadering 2022 
Datum: Woensdag 23 maart. 
Tijd: 20:00 uur. 
Plaats: Kantine De Meijvink 
Afmeldingen: 4  
 
Aanwezig: voltallig bestuur + 22 leden. 
 
 

Voorzitter Jan van Helmond opent om 20:15 uur de vergadering. 
 
1. Woordje van de voorzitter:  
Vanwege de unieke situatie de afgelopen jaren is het al enige tijd geleden dat de vorige 
jaarvergadering plaats heeft gevonden.  
De corona-situatie heeft ook binnen de club voor het nodige leed gezorgd. Ziekte, sterfte, 
faillissement, onzekerheid, discussies etc. Corona lijkt onder controle, echter dient de 
volgende ramp zich aan, de oorlog in Oekraïne. Ook hier zullen we het nodige van 
meekrijgen.  
Maar head up, we zijn er weer, de jaarvergadering. We hebben drie jaar te bespreken en 
nog veel meer, dus laten we snel van start gaan! 
 
2. Mededelingen: 
Geen mededelingen. 
 
3. Notulen: 
Zijn er op- en/of aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering? 
Geen opmerkingen. Notulen zijn bij deze goedgekeurd. 
 
4. Jaarverslag Secretaris:  
Secretaris Jacquelien brengt verslag uit van het afgelopen jaar. Het ledenaantal blijft 
nagenoeg gelijk, wel is het minder druk op de banen. Oproep aan iedereen om elkaar en 
anderen te motiveren om te komen tennissen.  
De commissies lopen goed en zijn goed bezet. Ook zitten ze vol goede ideeën om 
activiteiten te organiseren en de jeugd aan de club te verbinden.  
Tot slot worden alle vrijwilligers bedankt voor hun inzet. 
Er komen geen vragen en/of opmerkingen. 
 
5. Jaarverslag Penningmeester: 
Wim Keukens brengt aan de hand van een financieel overzicht en begroting verslag uit van 
de stand van zaken. In 2020 was er even een dipje en draaide de club verlies. In 2021 was 
er dankzij overheidssteun een positief eindresultaat.  
De financiële verwachtingen zijn positief, we zijn bij een normaal jaar een gezonde club.  
We hebben dan ook de intentie om het clubgebouw te verbouwen en toekomstbestendig te 
maken.  
Uiteraard houden we geld achter de hand voor calamiteiten en nieuwe banen waar nodig. 
Er komen geen vragen en/of opmerkingen. 
 
6. Verslag Kascontrolecommissie: 
Ton Althuizen en Martien van Loon hebben kascontrole uitgevoerd. Ton brengt hierover 
verslag uit.  
Ze hebben alles in mogen zien, alle jaarrekeningen mogen bekijken.  
Ze zijn erg onder de indruk van de financiële situatie en het vastleggen van de boekhouding 
door Wim.  
Er wordt dan ook decharge verleent aan de penningmeester. Chapeau Wim! 
 



7. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie: 
Aangezien Ton en Martien de boekhouding van drie jaar hebben gecontroleerd, worden zij 
meteen vervangen door twee nieuwe leden kascontrolecommissie.  
Wie het laatst komt, wie het eerst maalt!   
De nieuwe commissie: Rob Kessels, Antonine Verberne, reserve is Roland van de Laar. 
Vanwege dat het wenselijk is om te rouleren binnen de kascontrolecommissie zal of Rob of 
Antonine maar één jaar de controle uitvoeren en dan worden vervangen door Roland.  
Zo is er elk jaar iemand nieuw, en blijven we scherp! 
 
8. Begroting en vaststellen contributie 2022 
Wim schetste eerder al een gezonde financiële situatie binnen de club, mits het een normaal 
jaar blijft. Dit is natuurlijk wel de verwachting.  
Vooralsnog is er dus geen reden om de contributie te verhogen.  
De contributie blijft dan ook gelijk. 
 
9. Jeugdcommissie: 
Marga brengt verslag uit. Binnen de commissie treden twee personen af, er is wel al één 
vervanger gevonden, maar we zijn dus nog op zoek naar iemand die de commissie wil 
komen versterken. 
Het blijft moeilijk om de jeugd aan de club te verbinden. Corona helpt niet mee, er zijn geen 
activiteiten geweest de laatste jaren.  
Toch zit de commissie vol goede ideeën en ook komt er een samenwerking met de 
tennisleraar en de basisschool. Wellicht dat dat nieuwe leden brengt.  
Doordat er weinig jeugdleden zijn is er niet de mogelijkheid om met een Meijvink-team mee 
te doen aan de competitie. Hierdoor doen twee speelsters mee met Deurne. Hopelijk in de 
toekomst een eigen team. 
Wat wel door kon gaan en nog altijd zeer populair is. Heuze Olympics! Wij doen hier altijd 
graag aan mee, en kunnen een mooie dag verzorgen voor de jeugd van Heusden. 
Volgende activiteit is Mini-Maxi toernooi, dit is ook voor niet-leden.  
 
Vraag van Kim Brans:  
Mag je bij het Mini-Maxi toernooi ook iemand uit Asten meenemen? Dit is niet helemaal 
duidelijk in de communicatie.  
Ja, dat mag. Je mag een combi maken van Heusden-Asten, het hoeft niet alleen Heusden te 
zijn. We zullen nog eens kritisch naar de communicatie kijken, bedankt voor de tip! 
 
10 Technische Commissie: 
Raoul brengt verslag uit. De technische commissie is een grote commissie 12 leden. 
Heuze Open is goed verlopen, iedereen heeft zich volop ingezet hiervoor. 
Binnen Heuze Open is er nog het 55+ toernooi, geregeld door Ton en Martien. Dit is weer 
zeer goed verlopen. Ton en Martien, bedankt hiervoor. Goed geregeld! 
Inmiddels is De Meijvink een samenwerking aangegaan met Topserve. We zien al een 
stijging in de aanmeldingen voor de tennislessen. Dat is dus zeer positief. 
De competitie wordt op dit moment geregeld door Kim en Marga, echter willen zij het stokje 
overdragen aan iemand anders. Lijkt het je leuk? Laat het ons weten! 
Kim en Marga, sowieso bedankt voor jullie inzet! Goed gedaan! 
Aan iedereen, check regelmatig de site. Hier staan toernooien/activiteiten op en eventuele 
baanbezettingen. 
Het blijkt lastig om activiteiten te organiseren. Het animo is minder. Toch gaan we 
onverminderd door, we hebben nog genoeg ideeen op de plank liggen.  
Doe vooral mee, gezelligheid staat voorop!  
Wanneer je mee doet, wordt er wel verwacht dat je een bardienst, TC-dienst draait, of helpt 
bij de klusdag. Zonder deze hulp van iedereen kunnen we überhaupt niet bestaan. 
Neem je verantwoordelijkheid! 
Aan iedereen die zich heeft ingezet, dank jullie wel! Goed bezig! 



11. Sponsor/PR commissie: 
Er zit een kleine dip in de sponsorbijdrage. Dit is zeker Corona-gerelateerd.  
De Meijvink heeft zelf besloten om in 2021 geen sponsorbijdrage te vragen, de ondernemers 
hadden het al moeilijk genoeg. 
Nu alles weer normaal lijkt, gaan we het weer oppakken. Het is nu nog iets te vroeg om 
hierover al iets concreets te kunnen melden. Maar we zijn ermee bezig! 
 
12. Accommodatiecommissie: 
Richard brengt verslag uit. Gelukkig kunnen we rekenen op een vaste groep, die ons park tot 
in de puntjes verzorgd.  
Elk jaar zijn er twee klusdagen. Dit zijn ook vaste mensen die dan komen helpen.  
Tijdens corona is er weinig onderhoud nodig geweest, er werd weinig getennist en er waren 
geen activiteiten.  
Het onkruidvrij houden van de parkeerplaats en de controle van de lichtmasten/elektra wordt 
uitbesteed. Er zijn steeds strengere eisen wat betreft spuitmiddelen, dit is voor onszelf niet 
meer te doen. 
De heg snoeien vergt veel tijd en energie. Er is dan ook een verzoek ingediend om een 
elektrische heggenschaar aan te schaffen. 
Er lagen best wel wat wensen om het clubgebouw aan te pakken. Inmiddels is er een 
bouwcommissie ontpopt. Het Sint Lucas uit Eindhoven heeft de eerste ideeën aangedragen 
en inmiddels heeft Sjef Benders een plan gemaakt. Er ligt een schets bij de gemeente, het 
ziet er positief uit. Wanneer de schets wordt goedgekeurd, gaan we het plan verder inrichten. 
Inmiddels ontstaan er binnen de bouwcommissie ook discussies over gasloos of niet, 
zonnepanelen, warmtepomp, gaan we het zelf doen, aannemer etc. 
Hier gaan we zeker goed over nadenken. Alle voors en tegens naast elkaar leggen. 
Richard geeft nog een korte impressie van de plannen tot nu toe. Alles onder voorbehoud. 
 
Vraag van Ton Althuizen: Is er gedacht aan een invalidetoilet? Jazeker, is ingetekend in de 
plannen. 
Eric Smits: Wat mag het kosten? Goeie vraag. Dat weten we nog niet.  
We gaan niet op basis van een budget, plannen maken. We maken eerst een plan en kijken 
dan wat het kost. Aan de hand daarvan kunnen we eventueel nog aanpassingen doen.  
Maar beter iets duurder en meteen goed, dan, net niet.  
Optie is ook altijd om het in twee fases te doen, mocht het echt de financiële spuigaten 
uitlopen. 
René Slegers: Wanneer zou je willen starten? In principe na Heuze Open, maar niets ligt 
vast. Ook afhankelijk van de doorlooptijd bij de gemeente, beschikbaarheid 
vrijwilligers/aannemer enz. 
Ton Althuizen: Wordt er ook aan zonnepanelen gedacht? Het is niet zeker of er 
zonnepanelen komen, ook dat moet nog grondig uitgezocht worden. Wel zeker: de 
constructie moet wel die mogelijkheid bieden om nu of in de toekomst zonnepanelen neer te 
leggen. 
Jan checkt de mening van de aanwezigen. Wat vinden jullie van het plan om überhaupt te 
verbouwen? Iedereen is voor. Het huidige clubgebouw is binnen enkele jaren echt 
afgeschreven. Wel jammer dat het nog allemaal wat onduidelijk is. 
Voorstel van Ton Berkers: Wanneer de plannen wat concreter zijn, een extra vergadering 
uitropen. Goed idee, Ton. Gaan we doen! 
 
13. Kantinecommissie: 
Heuze Open is goed verlopen. 
Aan iedereen: neem je verantwoordelijkheid en ruim je eigen rotzooi op! 
Dit jaar bardienst tijdens de donderdag- en vrijdagcompetitie. Het is elk jaar moeilijk om het 
voor iedereen goed te doen. 
Wanneer de bouwplannen concreter worden gaat ook de kantinecommissie in overleg met 
de bouwcommissie. Samen gaan we iets moois neerzetten. 



Het thema voor Heuze Open is ook al bekend, de commissie heeft er zin in! 
 
Vraag van Kim Brans: Is het niet mogelijk om jeugd tegen een kleine vergoeding bardienst te 
laten draaien? Of oudere leden? Vooralsnog kunnen we daar niet aan beginnen. Dan krijg je 
scheve gezichten binnen de club. 
René Slegers: Het probleem is vooral na 23 uur. De vrijwilliger wil naar huis. Het team is dan 
verantwoordelijk voor hun eigen team en gasten. Klopt, weten we. Blijft lastig. Sommige 
teams kunnen nog wel wat uitleg gebruiken over de term, ruim je eigen rotzooi op!. Spreek 
elkaar op het gedrag aan! 
 
14. Jeu de boules commissie: 
Riek van Meijl is er namens alle Jeu de boulers. Alles loopt goed, het is heel gezellig, alleen 
enkele afmeldingen zijn niet helemaal doorgekomen. 
We houden het in de gaten. 
 
Jan stelt voor om 15 minuten pauze in te lassen, drankje van de club! 
 
15. Goedkeuring nieuwe statuten. 
Nieuwe wetten, nieuwe regels, nieuwe statuten.  
Ingewikkeld verhaal. Korte samenvatting. Er moeten twee personen aangewezen worden als 
schaduwbestuur. Mocht het huidige bestuur bonje krijgen, opstappen of echt heel raar gaan 
doen. Dan zullen zij zich inzetten om een nieuw bestuur te formeren en tot die tijd, de club in 
het gareel houden.  
Alle wijzigingen brengen ook nieuwe statuten met zich mee. 
Voor goedkeuring van de nieuwe statuten dient 75% van de leden aanwezig te zijn. Ondanks 
maar vier afmeldingen is dit toch niet het geval. 
 
16. Event. een nieuwe vergadering uitroepen voor het goedkeuren van de nieuwe 
statuten. 
We kunnen direct een nieuwe vergadering uitroepen, voor het goedkeuren van de nieuwe 
statuten. Tijdens deze nieuwe vergadering geldt meerderheid van stemmen.  
Nieuwe vergadering wordt ingepland na punt 17 van de huidige vergadering. 
 
17. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet herkiesbaar: Raoul van Rie Technische Commissie. Raoul zal aftreden en 
het stokje overdragen. Hij heeft een waardige opvolger gevonden. Joost Berkers zal zijn 
taken overnemen. Jan van Helmond bedankt Raoul voor zijn inzet al die jaren. Er wordt een 
fijn presentje aangeboden, Raoul mag tussen de leden gaan zitten en Joost welkom bij het 
bestuur! 
Aftredend en niet herkiesbaar: secretaris Jacquelien Polman. Ook Jacquelien zal de pen 
overdragen. Ze heeft een waardige vervangster gevonden. Karin Renders zal haar taken 
overnemen. Ook Jacquelien wordt bedankt voor haar inzet en krijgt een fijn presentje. 
Welkom Karin! 
 
18. Extra vergadering: goedkeuring nieuwe statuten: 
De aanwezigen wordt gevraagd om tegen te stemmen indien men niet akkoord is met de 
nieuwe statuten. Geen tegenstemmen. Iedereen is akkoord.  
Twee kandidaten die door het bestuur als schaduwbestuur worden voorgedragen zijn: Eric 
Smits en Ton Berkers. Er komt geen bezwaar, bij deze geregeld! 
 
19. Rondvraag: 
Martien van Loon: De verwarming staat regelmatig de hele nacht te branden. Hier zijn we 
van op de hoogte, iedereen dient zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen om de verwarming 
op tijd uit te zetten. Het wordt een aandachtspuntje voor de verbouwing om dit wellicht 
automatisch te doen. 



20. Sluitingswoord: 
De voorzitter bedankt iedereen voor de aandacht.  
Attendeer andere leden en niet-leden om (weer) te komen tennissen. Zo kunnen we ons ook 
echt focussen op de verbouwing. Dan zijn we een actieve club en kunnen we ook investeren 
in een nieuw clubhuis. 
Om 21:40 uur wordt de vergadering gesloten. 
 
Iedereen bedankt voor de aandacht! 
 
 
 


