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Algemene ledenvergadering - Tennis Club Kelpen-Oler (TCKO) 
 
Kelpen-Oler, 13-03-2019 
 
 
 
Afmeldingen: Linda, Maurice, Toon, Maria, Fien, Lia, Peter. V, Truus, Peter K 

Aanwezig: Frans, Ron, Marie-Louise, Jeanne V., Jacqueline, Johan, Erik, Ottavio, Jan, Ton S, Huub, 
Rina, Manon, Nora, Nienke, Loes, Math, Wouter, Ernie, Esther, Jeanne R., Gerrie 

Afwezig zonder kennisgeving: Marcel, Leon, Sander, Ton v R., Leon 

 

1: OPENING 

Siriphan Kunnen is gestopt als lid en als voorzitter per 1-1-2019 en zal de vergadering niet voorzitten. 
Zij wordt heel hartelijk bedankt voor haar inzet van het afgelopen seizoen.  

Frans neemt de taak als voorzitter tijdens deze vergadering over en heet iedereen welkom! 

 

2: MEDEDELINGEN 

Als extra agendapunt wordt ingebracht: punt 8a, t.a.v. de verkiezing van een nieuwe voorzitter. 

 

3: VASTSTELLEN VERSLAG ALV 2018 

Het verslag van de algemene ledenvergadering van 2018 worden goedgekeurd. Hierop zijn geen op- 
of aanmerkingen vanuit de vergadering. 

 

4: JAARVERSLAG 

• Frans benoemt de aan- en afmeldingen van de ledenlijst. Het aantal is vrijwel gelijk 
gebleven, te weten;  
- 0 jeugdleden 
- 34 actieve seniorleden TCKO 
- 4 competitieleden van andere vereniging 
- 3 steunende leden 
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• Bestuur formatie: Jeanette en Frans traden in 2018 toe als bestuurslid. Jeanette 
meldt zich af waardoor bestuur wederom te klein is. 

• Medio 2018 hebben Ernie en Ron gehoor gegeven aan de oproep en deelgenomen 
aan de bestuursvergadering samen met Frans en Esther. Siriphan heeft hier wegens 
omstandigheden niet meer aan deelgenomen. 

• Diverse commissies door leden gevormd waardoor klussen opgepakt worden. In 2017 
gevormde commissies waar alle leden een bijdrage aan zouden leveren is (nog) niet 
volledig naar wens uitgevoerd.  

• 2 competitieteams nemen deel aan vrijdagavondcompetitie.  
• 1 competitieteam neemt deel aan de zaterdagcompetitie. Dit was een combi team 

met Leveroy en Kelpen-Oler. Zij werden kampioen. Huisvrouwencompetitie heeft 
plaatsgevonden. 

• Fien is VCL-coördinator (verenigingscompetitie leider) en regelt alles omtrent deze 
bovengenoemde competities. 

• LEK heeft plaatsgevonden. Gemengd, dames/heren dubbel en dames/heren enkel. En 
WinterLEK op de banen van Ell en Leveroy. Siriphan heeft zich bezig gehouden met 
de organisatie hieromtrent. Loes en Nienke hebben haar hierin ondersteunt. 

• Diverse activiteiten door de Activiteiten Commissie georganiseerd met goede 
opkomst. 

• Dames- / Huisvrouwencompetities als andere jaren. 
• Play-in verplaatst van donderdagavond naar woensdagavond. 
• Onderhoud complex en tennisbanen. 
• De leden die poetsen en terreinonderhoud hebben gedaan in 2018 wil het Bestuur 

hartelijk danken. 
• Begin 2018 waterschade in de keuken; Ron van Roij (Van Roij Meubelmakerij) heeft 

gratis nieuwe keukenkastjes gemaakt en Huub heeft deze geplaatst. TCKO bedankt 
Ton voor deze sponsoring. Hij wordt tevens benoemt als vrijwilliger van het jaar en 
wordt op passende wijze persoonlijk bedankt. 

• Begin 2018 was er vorstschade aan de beregening en deze is hersteld. 
• In 2018 zijn er nieuwe netten aangeschaft en geplaatst. 
• Aan het dak van het clubgebouw heeft Huub kleine reparaties uitgevoerd. 
• Begin 2019 zijn de 2 grote coniferen voor het clubgebouw omgezaagd. Ron, Huub en 

Ernie hebben dit geregeld met ondersteuning van Hans Baetsen en Cor Jeurninck. 
 

Frans bedankt iedereen voor zijn/haar inzet gedurende het afgelopen seizoen! 
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5: FINANCIEEL VERSLAG 

Frans presenteert het financieel verslag welk uitgedeeld is ter inzage op de vergadering. 

 

6: BEGROTING 2019 

De begroting voor 2019 is in de vergadering gepresenteerd. 

Verandering t.a.v. voorgaande jaren:  

• Bestuursleden gaan met ingang van seizoen 2019 ook contributie betalen. 
 

• Groundsman stopt met zijn bijdrage aan het onderhoud van de banen. Dit zal door de 
leden zelf worden opgepakt. Hiermee worden kosten bespaard. 
De activiteiten van de groundsman zijn door Ron in kaart gebracht en zullen via een schema 
verdeeld gaan worden onder de leden. 

• De poetsvrouw blijft gehandhaafd.  
 Of en hoe we dit gaan voorzetten wordt in de bestuursvergadering besproken! 

 

7: VERSLAG KASCONTROLE 

Kascontrole heeft plaatsgevonden door Fien en Cor.  Verslag is goedgekeurd en decharge wordt 
verleend. 

Nieuwe kascontrolecommissie 2019: Fien en Ton S. Reserve en nieuw lid voor 2020: Marie-Louise. 

 

8: MUTATIES IN BESTUUR / 8A: BENOEMING NIEUWE VOORZITTER 

Ron van de Winkel & Ernie Terwijn treden toe als bestuurslid waarbij Ron als Secretaris en Ernie als 
Voorzitter gaat acteren, na goedkeuring in de vergadering. 

Frans draagt met directe ingang de taken als voorzitter over aan Ernie en deze vervolgt de 
vergadering; 

Ernie bedankt Frans voor zijn inzet. Hij geeft aan zin te hebben om bij deze club enthousiaste mensen 
de rol als voorzitter te vervullen en hoopt met alle leden gezamenlijk een leuke, gezonde vereniging 
ervan te maken, zover deze dit niet al is. 

Ernie vervolgt de vergadering; 
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9: TOEGANKELIJKHEID KANTINE 

Alle leden moeten in de kantine terecht kunnen. Hiertoe zal de cilinder van de kantinedeur worden 
vervangen. Tijdens of na het tennissen kan dan een drankje worden genuttigd. Hiermee hopen we de 
gezelligheid op de baan te bevorderen en de kantineopbrengsten te vergroten. 

Er wordt een proef opgestart door de cilinders te vervangen zodat alle leden terecht kunnen in de 
kantine met de eigen sleutel. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, zal dit hersteld worden. 
We vragen daarom iedereen zijn / haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en er samen een 
succes van te maken. 

 

10: VERDELING COMMISSIES & VOORZITTER PER GROEP 

Voorgaande afspraken m.b.t. de geformeerde commissies worden onder de loep genomen. 

Er ontbreken namen en “kartrekkers”. Het bestuur vraagt om periodieke feed-back vanuit de 
commissies van beoogde plannen en de behaalde resultaten, tijdens de bestuursvergadering. Het 
bestuur zal hierin een adviserende rol gaan nemen.  

 

11. TENNISLESSEN 

Lessen worden ook in 2019 weer verzorgd door Tennis Management Limburg (TML). Communicatie 
en verdeling van groepen is opgestart via een aparte app-groep.  

 

12. ACTIVITEITENKALENDER 

Algemene agenda wordt opgesteld met geplande activiteiten. Wie is hiervoor verantwoordelijk? De 
Activiteiten Commissie zal zich hierover moeten buigen. 

 

13. NIEUWE HUISSTIJL 

Een goede website is van belang, om gevonden te worden en potentiele nieuwe leden de informatie 
te bieden, waar ze naar op zoek zijn. Deze zal gesponsord worden door een vriend van Ernie; Robert 
Nijboer – van Oburon Design. De commissie sponsoring gaat hiermee aan de slag. 

Social Media en zichtbaarheid van de tennisclub zijn belangrijk. 

 



   
  TENNIS CLUB KELPEN-OLER 
     anno 1975 
 
 

Secretariaat:  
Prins Bernhardstraat 22 
6037RW Kelpen-Oler 
secretaristcko@gmail.com 
 

tel.nr.: 0495-652027 

IBAN: NL15 RABO 0113 9044 60  
BIC code: RABONL2U 

KvK nr. 40175223    
  

 

 

14. CONTROLEREN VAN CONTACTGEGEVENS 

Ledenadministratie via KNLTB wordt gebruikt en ge-update.  

Alle leden dienen een formulier in te vullen inzake correcte gegevens en Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).  

Er wordt niet voor de KNLTB-app gekozen vanwege de kosten die hiermee gepaard gaan. 

 

15. Rondvraag 

Math; informatie voorziening naar “gast”-leden is niet voldoende. Is het mogelijk hen toe te voegen 
aan de app-groep 

Manon; op de website van de dorsraad staat een algemene agenda waar activiteiten op vermeld 
kunnen worden.  

Huub; Vrijwilliger van het jaar mag wat hem betreft komen te vervallen. Iedereen draagt zijn steentje 
bij. 

Huub gaat sproeiers vervangen om de banen te sproeien en offerte aanvragen voor radiatoren, in de 
kantine. 

Marie-Louise geeft aan dat er subsidies beschikbaar zijn bij de gemeente. Math geeft aan dat hier 
snelheid geboden is i.v.m. opraken van subsidiepot. 

Er zijn nog meerdere klussen rondom het gebouw. Hiervoor zal Huub in de ledenapp een verzoek 
doen.  

Opbouwen van de omgevallen tennismuur wordt besproken en is opgegeven aan verzekering. 

Jeanne; Wie gaat de LEK organiseren? Er zit niemand meer in de commissie LEK.  
Wouter stelt zich in de vergadering hiervoor beschikbaar. 

13 - 21 juni = LEK dubbel (ELL) 

22 - 30 augustus Mix en enkel  (TC Kelpen-Oler) 

Gerrie; De datum voor de voorjaarschoonmaak komt over de app. 

Frans; Leden die geen sleutel hebben, kunnen deze bij Frans vragen voor de borg van 10 euro. 
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Marie-Louise; Warming-up toernooi 29 en 30 maart in Leveroy en Ell. 

Denk na over andere mogelijkheden voor de locatie van de omgevallen oefenmuur. Bijvoorbeeld een 
Padel-baan. Voor nieuwe doelgroepen en initiatieven wordt subsidie afgegeven. 

Algemene opmerking; De datum voor het poetsen van de kantine en de klussendag wordt via de 
ledenapp medegedeeld 

 
SLUITING 
 
Na de rondvraag sluit Ernie de vergadering en bedankt hij iedereen voor diens aanwezigheid en 
positieve inbreng. 


