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Ledenvergadering 
 

 

 

 

Datum: 19-02-2020 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats: ‘t Schoofplak  

 



Voorwoord 

2019 is weer achter de rug.  

Voor de één een succesvol jaar en voor de ander een jaar met tegenslag. 

Er zijn een aantal leden die te kampen hebben gehad met gezondheidsproblemen 

Ernstig, levensbedreigend, sportief beperkt, er zijn natuurlijk grote verschillen. Maar wie het 

overkomt moet werken aan herstel. Dat kost veel moeite, lichamelijk maar ook geestelijk. 

Succes gewenst daarmee. 

Het was een goed jaar op sportief vlak. We mochten weer aan de nodige kampioenen een 

bloemetje uitreiken. De competitie van zowel jeugd als senioren zijn een succes.  

Op het gebied van ledenwerving hebben we de zomerchallenge opnieuw ingezet en 

uitgebreid met de middelbare schooljeugd.  Dit heeft geleid tot 26 aanmeldingen, waar er 

weer een aantal een vast lidmaatschap hebben genomen. Ook de Cross 16 blijft het goed 

doen. Met momenteel 128 deelnemers en een 14-tal reserves voorziet dit duidelijk in een 

behoefte. 

Het ledenaantal is mede dankzij bovenstaande stabiel en natuurlijk door de inspanningen 

van onze commissies en de  trainer iets gestegen. 

Ook laten we ons wat breder zien in de regio. We hebben de Friday cocktail opgezet. Dat 

stelt RTC’ers en tennisser buiten de vereniging in staat bij ons in een poule te spelen op 

vrijdag in de wintermaanden. Met 37 koppels en 9 wedstrijddagen is de bezetting maximaal. 

Financieel hebben we goed gedraaid. Daar krijg je tijdens de vergadering uitleg over. 

Grote verandering in de contacten met de gemeente. Nieuwe mensen, nieuwe 

onderhoudscontracten en de positionering van padel bij RTC vroegen de nodige aandacht. 

Dit was de terugblik, maar voor nu geldt dat: 

het bestuur jullie van harte uitnodigt voor de jaarvergadering. 

 Geef je mening, doe verbetervoorstellen zodat we als vereniging nog beter worden. 

We doen weer verslag van het afgelopen jaar en brengen ook weer onderwerpen die het 

komende jaar invloed hebben op onze organisatie. Denk hierbij aan de ontwikkelingen bij de 

gemeente op het gebied onderhoud en beleid met betrekking tot vernieuwingen, 

ontwikkelingen bij de KNLTB en verbeteringen op ons park. 

Als je na het lezen van de uitnodiging vindt dat er een agendapunt moet worden toegevoegd 

waarvoor besluitvorming nodig is, laat het dan vooraf weten. Doe dan een schriftelijk 

voorstel ondertekend door tenminste 5 leden en dien dat in bij de secretaris voor 12 februari 

2020. We voegen het dan toe aan de agenda. 

In dit boekje vindt je naast het verslag van vorig jaar, de jaarverslagen van de commissies, 

de financiële verantwoording en toekomstverwachtingen.  

Daarnaast de bestuurssamenstelling, de bestuur/commissie leden waarvan we afscheid 

nemen en nieuwe leden die verwelkomd worden. Als je de presentielijst getekend hebt, dan 

maak je weer kans op een flesje wijn. 

Rest mij om iedereen nogmaals uit te nodigen, een prettige vergadering te wensen en een 

sportief en gezond tennisseizoen 2020. 

Kees Daamen 

Voorzitter R.T.C. 



Agenda Algemene Ledenvergadering van RTC 

 

Datum : 19 februari 2020 
Plaats : ‘t Schoofplak 
Aanvang : 20.00 uur 
                    

  

1. Opening en mededelingen…………………………………………………………               

2. Presentielijst………………………………………………………………………….                

3. Vaststellen agenda………………………………………………………………….  

4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2019  

5. Financieel verslag 2019……………………………………………………………  

6. Controle kas 2019  

 a. Verslag kascommissie…………………………………………………………………………  

 b.  Controle barcommissie………………………………………………………………………  

7. Verkiezing kascommissie 2020…………………………………………………..  

8. Vaststellen rekening 2019…………………………………………………………  

9. Goedkeuring jaarverslagen 2019 van:  

 a. Technische Commissie…………………………………………………………………………  

 b.  Summerbeef Commissie………………………………………………………………………  

 c. Open Toernooi Commissie……………………………………………………………………  

 d. Jeugdcommissie………………………………………………………………………………….  

 e. Barcommissie……………………………………………………………………………………..  

 f. Bouwcommissie…………………………………………………………………………………..  

 g. Sponsorcommissie……………………………………………………………………………….  

 h. Dropshotcommissie……………………………………………………………………………..  

 i. Website……………………………………………………………………………………………..  

 j. Banenonderhoud/ Groenonderhoud/ Toezichthouder……………………………..  

10. Begroting  

 a. Begroting 2020 …………………………………………………………………………………..  

 b. Toelichting begroting 2020……………………………………………………………………  

 c.  Investeringsprogramma 2021 t/m 2025………………………..……………………….  

 d. Vaststellen contributie 2020/2021 ………………………………………………………..  

 PAUZE  

11. Toelichting veranderingen 2020…………………………………………………  

12. Bestuursverkiezing  

 a. Afgetreden  

 b. Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden.  

13. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden  

(vóór 12 februari 2020, schriftelijk en ondertekend indienen bij de secretaris) 

 

14. Afscheid van…………………………………………………………………………..  

15. Verloting 3 flessen wijn onder de aanwezige leden + bekendmaking 

prijsvraag……………………………………………………………………………… 

 

16. Rondvraag……………………………………………………………………………..  

17. Sluiting………………………………………………………………………………….  

 
  



Agendapunt 4. Vaststellen notulen Algemene ledenvergadering van 27 februari 
2019 

Notulen Algemene Ledenvergadering RTC 27 februari 2019 

Onderwerp : Verslag van de Algemene Ledenvergadering RTC 

Datum : 27 februari 2019 

Tijd : 20.00 uur – 22.00  uur 

Plaats : Schoofplak 

 

1.  Opening en mededelingen 
Kees Daamen, de voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom.  

We houden een minuut stilte voor de overledenen. 

 

2.  Presentielijst 
Bij de vergadering zijn 43 leden aanwezig. We hebben van 28 leden een bericht van verhindering 

ontvangen. De secretaris beschikt over de presentielijst en de namen van de RTC leden die zich 

afgemeld hebben. 

 

3.  Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. Agendapunt 13 vervalt. 

 
4.  Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering van 21 februari 2018 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

 
5.  Financieel verslag 2018 
Het financieel verslag wordt toegelicht door de penningmeester Charles Wouters. 

Opvallend heden: 

• Minder uitgegeven dan ontvangen 

• Digitale kassa 

• Grote deelname #16 

• Competitie 

• Vaste tennisgroepen op vaste avond 

• Commissies hebben kritisch gekeken 

• Grote uitgaven: kassa, koelkast reparatie, reparatie koffiezetapp, computerscherm voor 

reclame 

Reserve is nu ca. 45.000 euro.  

 

6. Financiële Controle  2018 
Op 30 januari 2019 heeft de kascommissie van de Rijsbergse Tennis Club, bestaande uit Frenk 
Ziekemeijjer en Jacques de Nennie, de financiële stukken over het verenigingsjaar 2018 gecontroleerd 
in de Schoofplak van RTC. De kascommissie en de penningmeester Charel Wouters hebben daar ook 
de financiële controle van de bar uitgevoerd. 
 

Jacques de Nennie: de boeken zijn gecontroleerd in ‘t Schoofplak. Geen onregelmatigheden kunnen 

ontdekken.  

De voorzitter dankt de penningmeester, de barcommissie alsmede de leden van de kascommissie. 

 

7.  Vaststellen kascommissie 2019 
Jacques de Nennie stelt zich weer beschikbaar voor de kascontrole. Hij zal worden bijgestaan door 

Kees Vogels (reserve van vorig jaar). Joop Minnaar meldt zich aan als reserve. 
 

8.  Vaststellen rekening 2018 
De kascommissie en de leden van de Algemene Ledenvergadering gaan akkoord met de 

gepresenteerde cijfers. De voorliggende rekening 2018 wordt vastgesteld met dank aan de 

penningmeester. Ook dank aan Harry Janssen die de penningmeester heeft ondersteund.  

De penningmeester en leden van de barcommissie zijn gedechargeerd van het gevoerde beleid over 

het verenigingsjaar 2018.  



9. Goedkeuring jaarverslagen 2018 
De jaarverslagen van de Technische Commissie, Summerbeef Commissie, Open Toernooi Commissie, 

Jeugdcommissie, Barcommissie, Bouwcommissie, Sponsorcommissie, Dropshotcommissie, 

Parkcommissie/ banenonderhoud en de website worden goedgekeurd.  

 

Bijzonderheden:  

Technische commissie: competities draaien goed. We zouden graag de clubkampioenschappen wat 

drukker bezocht zien.  

Summerbeef: wordt 1 dag toernooi i.v.m. teruglopend aantal deelnemers 

OTC: wisseling van commissieleden 

Jeugdcommissie: nieuw concept wordt aangeboden 

Barcommissie: kassa wordt gezien als een grote verbetering. Zowel organisatorisch als praktisch. 

Sponsorcommissie: Er hebben zich enkele leden gemeld die mogelijk gaan deelnemen in de 

commissie. 

Website: wordt weer geactualiseerd 

Baanonderhoud: loopt op rolletjes. We krijgen complimenten bij de jaarlijkse controle van de 

aannemer. Tapijt kan hierdoor mogelijk 2 jaar langer mee. 

Toezichthouder: Frenk heeft goed overleg met de gemeente. 

Afval scheiden: afval scheiden loopt goed, heeft 1000 euro opgeleverd (minder uitgave). Gerard Sant 

vraagt aandacht voor het op een goede manier scheiden van het afval (m.n. plastic flesjes eerst leeg 

maken i.v.m. het gewicht in de plastic afvalzakken). 

 

De Voorzitter bedankt alle commissieleden, werkgroep leden en iedereen die zich vrijwillig voor de 

club heeft ingezet voor de inzet van het afgelopen jaar. 

Zonder de commissieleden, werkgroep leden en vrijwilligers kan de vereniging niet bestaan. Dank 

daar voor. 

 

10.  Begroting 2019 
A. Algemeen, B. Begroting 2019, C. Toelichting begroting 2019 

 
Bij het opstellen van de werkelijke begroting 2019 vallen de volgende zaken op: 

• Iets voorzichter geweest in de begroting van de contributie 

• Mochten de commissie tekort komen dan hebben we nog reserves. 

• Het weer kan van grote invloed zijn op een activiteit, hier wordt rekening mee gehouden in de 

begroting. 

 

Vragen/opmerkingen: 

 

Zonnepanelen: De terugverdientijd (7 jaar) is nog te lang. We volgen wel de knltb die duurzaam 

willen zijn. Mochten hier interessante subsidies voor komen (bijv. ook ledverlichting) dan zijn we hier 

alert op.  

Hoe zit het met de kosten voor pinnen? 

- Pintransactie (pinnen of knltb-pas opladen) kost ca 6 cent. 

- Thuis je knltb pas opladen kost  33 cent 

- in ’t Schoofplak je knltb pas opladen kost ook ca 6 cent (is een pintransactie) 

Dat laatste is dus voor RTC het meest gunstige. 

 

D. Investeringsprogramma 2020 t/m 2024 
Het bedrag wat voor de Padelbaan is gereserveerd kan ook aan iets anders besteed worden.  

Meubilair staat niet op de lijst. In de begrotingspost “clubhuis” zit wel een post van € 1500 voor aan 

te schaffen inventaris. Als dat niet voldoende is en er moet toch iets worden aangeschaft dan gaat dat 

ten koste van een andere post in het investeringsprogramma. Daar wordt de voorziening dan iets 

lager voor. 

 

E. Vaststellen contributie 2019/2020 
We zien nu geen reden de contributie omhoog te doen. Maar mocht het wel nodig zijn dan vraagt het 



bestuur toestemming de contributie 2020 met max. 10% te verhogen als zij dat nodig vindt voor een 

sluitende begroting. 

Mocht er een vervolg komen met een padelbaan dan komt daar een aparte verhoging voor. 

Vraag: is het nodig om de consumptieprijs te verhogen gezien de btw verhoging? 

Er is nog geen besluit om de consumptieprijs te verhogen. De inkoopprijzen zijn aangescherpt. 

De vergadering gaat akkoord met het voorstel: aangenomen. 

 
11. Toelichting veranderingen 2019  
Kees geeft een toelichting op de veranderingen die in 2019 staan te gebeuren. 

Gemeente: 

De gemeente zet de eerste stappen richting zelf beheer door verenigingen. Als hoogste prioriteit is het 

kiezen van een nieuwe aannemer voor onderhoud van banen en velden opgepakt. Doelstelling was 

daarbij één aannemer voor alle verenigngen.  RTC wil liefst doorgaan met de huidige aannemer van 

de banen + onderaannemer die het specialistisch onderhoud doet. De gesprekken met de gemeente 

hierover zijn heel wisselend geweest.  

De gemeente (met sportverenigingen in de keuzecommissie) heeft beslist dat er één aannemer komt: 

Krinkels uit Wouw. Zij onderhouden ook tennisrood tennisbanen. RTC moet gesprek aangaan met 

Krinkels om te komen tot een deelcontract. Daarin het behoud van kwaliteit voor dezelfde prijs 

voorop. 

Voor dit jaar zijn al afspraken gemaakt met de huidige aannemer, dat wordt gerespecteerd. 

Frenk Ziekemeijjer, Jan v Hooydonk en Kees Daamen gaan het gesprek aan met Krinkels. 

Groenonderhoud is ook onderdeel van de onderhandelingen. Dit doen we nu zelf en krijgen hiervoor 

van de gemeente 1000 euro. Als we dit niet meer krijgen dan blijven het groenonderhoud niet zelf 

doen. 

De 1000 euro overeenkomst ligt in een mailwisseling vast. Er is geen contract met handtekeningen. 

Kees Vogels: ze kunnen toch niet eenzijdig een contract opzeggen. Er is ook geen sprake van een 

officieel contract. We gaan ons best doen om het zo goed mogelijk te onderhandelen.  

 

KNLTB 

Bezig met allerlei vernieuwingen. De club-app is voor ons nog te weinig in gebruik. We kunnen nog 

niet afhangen, maken weinig gebruik van tennismaatjes zoeken etc. Dit komt er wel aan.  

Bij het uitreiken van de pasjes is er iemand aanwezig die je hierbij kan helpen.  

RTC neemt de app af bij de KNLTB en betaalt  daar € 15 per maand voor. We gaan het gebruik ervan 

dus ook stimuleren. 

Daarnaast is er de KNLTB club software. Er zijn verschillende varianten: 0-variant, is gratis. 

1 euro variant (hebben wij) dan kun je de bardiensten via het afhangbord regelen.  

2,50 euro variant dan zit de website erbij (met ondersteuning), een framework wat je met jouw 

informatie zelf kunt vullen. We betalen nu  een klein bedrag voor  de website. 

Voordeel is wel dat de app en de website zodanig gekoppeld zijn dat je alles maar 1 keer hoeft in te 

vullen. 

Op termijn zullen we wel gaan kijken of het handiger is om alle software via de knltb te laten lopen. 

 

 

1. Vertrouwenspersoon 

Vorige ALV was er een voorstel om een vertrouwenspersoon aan te stellen. 

Bestuur is in gesprek gegaan met Hilde Daamen, zij is vertrouwenspersoon bij VVR. Daarnaast is zij 

professioneel bekend met deze materie.  Dit staat nu even on hold, gezien de persoonlijke situatie van 

Hilde. 

Wachten we op Hilde of gaan we iemand anders benaderen om deze functie in te vullen? Wellicht 

iemand benaderen waarbij diegene kan terugvallen op Hilde. De vertrouwenspersoon moet in elk 

geval bekend zijn/worden bij de jeugd. 

We hebben al wel een nota opgesteld. 

Alle informatie komt op de website te staan.  

Bestuur gaat door met de invulling hiervan. 

Er zijn geen vastgestelde kaders voor deze functie. Wel een verklaring van goed gedrag.  

Naar aanleiding hiervan wordt een vraag gesteld over een VOG van de trainer. De trainer heeft een 

VOG bij zijn werkgever. 



 

2. AVG 

AVG stappenplan ingevuld en gevolgd.  

Dit gaan we op de website zetten/ publiceren. Privacypolicy wordt ook op de website geplaatst. 

Moeten we een gedeelte op de site afschermen door middel van specifiek inloggen met een 

wachtwoord? Dat is technisch mogelijk, maar op dit moment zien we daar geen specifieke noodzaak 

voor. Op onze website staan bijvoorbeeld wel de gegevens van commissieleden met een foto. We 

hebben via een mail gevraagd of men daar akkoord mee is en anders om te reageren als men deze 

veranderd wil zien. Dit is gebeurd. De vereniging kan geen zaken doen als wij de gegevens niet meer 

kunnen gebruiken. 

We hebben een verklaring hoe wij er mee omgaan.  

Kort en populair gezegd komt het er op neer dat RTC de gegevens gebruikt die gevraagd worden bij 

het aanmelden van nieuwe leden bij de KNLTB. Die gegevens worden gebruikt om de contributie te 

innen, de dropshot (nieuwbrieven), attenties voor activiteiten te versturen en de website te voorzien 

van relevante informatie. Daarnaast wordt verslag gedaan van activiteiten, waarbij een naam en een 

foto kunnen worden geplaatst. 

Er hangt in de kantine ook een medeling dat je als je bezwaar hebt tegen het plaatsen van een foto 

dat je dat kunt melden, daar wordt dan gevolg aan gegeven.  

 

Joop Minnaar: 

Als je bezwaar hebt moet je zelf actie ondernemen. Dit is nu passief toestemming geven. Moet dit niet 

officieel actief toestemming geven worden ?  

JC: Bij activiteiten wordt altijd gevraagd om toestemming van de ouders. 

Bij OTC wordt dit ook actief gevraagd.  

 

Leo Heijmans 

Suggestie: Bij aanmelding van nieuwe lid akkoord vragen voor privacypolicy van RTC. 

Daar passen we de aanvraag op aan. 

 

3. Alles in 1 pakket voor de jeugd 

Kees licht het pakket toe. 

Jeugdleden betalen een vast bedrag voor: 
• 34 tennislessen (verdeeld over 17 voorjaar/zomer en 17 najaar/wintertrainingen); 

• Deelname aan voorjaarscompetitie (kinderen worden automatisch ingeschreven) 

• Deelname aan najaarscompetitie (kinderen worden automatisch ingeschreven) 

• Deelname aan clubkampioenschappen 

• Deelname aan jeugdactiviteiten 

• Infoboekje met alle informatie betreffende de jeugd. 

 

Risicospreiding door 2x per jaar te incasseren. Dit houdt verband met de tennisles.  

Er is een variant voor blauw: 250 euro (is iets goedkoper). 

 

Rood en oranje is nu verplicht (kosten maakten zij altijd al). 

Groen en geel kunnen nu nog kiezen, dit is een overgangsregeling.  

De jonkies die nu instromen houden het alles in 1 pakket, hoeven dus niet elk jaar opnieuw een keuze 

te maken . 

 

Gemiddeld jeugdlid is minder kwijt dan nu. 

Vergelijking met voetbal is op beleving niet op kosten. Tennistraining is duurder dan voetbaltraining. 

Ouders zijn geïnformeerd over het pakket.  

Er komt een apart informatieboekje voor de jeugd (nieuw). 

Kamp zit er niet bij, hier kan apart voor wordt ingeschreven.  

 

Reactie: goed pakket, eerdere ervaring was dat het lastig is om steeds opnieuw keuzes te moeten 

maken voor activiteiten. Zeker als ouders zelf niet tennissen is het lastig in te schatten. 

 

 



4. Padelbaan 

Presentatie: 

Afgelopen jaar is nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van padel voor RTC.  
a. Ervaring van andere verenigingen Kengetallen  

b. KNLTB subsidie van 20% (BTW compensatie).  

c. Verrijking van het park  

a. tennis en padel voor onze leden.  

b. waar de jeugd naar hartenlust op kan tennissen.  

c. bruikbaar als muur.  

d. Vernieuwend.  

e. Positieve uitstraling en magneetwerking voor Zundert.  

d. Betaalbaar ?!  

Voor baar ?! per volwassen lid per jaar en een redelijke greep uit de reserve.  

Ruimte voor meer banen  

Kan goedkoper (+/- en --) beschouwen als eenmalig  

e. Hoe ziet dat eruit dan?  

plattegronden en een 3D animatie  

Hoe verder?  

Er zal een extra vergadering worden georganiseerd om hierover te beslissen. We hebben een groter 

bereik nodig dan de leden die op de ALV aanwezig zijn.  

 

Vragen/opmerkingen: 

In Ulvenhout is er een ledenstop op padel.  

Ondanks dat zij van 2 naar 4 banen zijn gegaan. 

Bij deze vereniging gaan we informeren hoe zij de mensen zo enthousiast hebben gekregen. 

 

Kan het alles in 1 pakket gecombineerd worden met padellessen? 

Ongetwijfeld, onze trainer heeft een padellicentie. Maar dat moeten we nog onderzoeken. 

 

Op de commissiedag is padel gespeeld.  

Allemaal positieve reacties. Er hoeft geen keuze gemaakt te worden tussen padel en tennis. 

 

Het is een verrijking van het park. Vernieuwend.  

Kan als miniveld/muur gebruikt worden. 

 

Is er via de gemeente subsidie beschikbaar?  

Dit is gevraagd maar de kans werd zéér klein geschat. 

 

Onderhoud is ongeveer gelijk aan de tennisbanen. 

Het rekenmodel is gebaseerd op een contributie verhoging voor alle volwassen leden. De jeugd 

betaalt dus niet mee. 

 

We willen starten met 1 baan, als blijkt dat er behoefte is dan kunnen we daarna beslissen voor een 

extra baan. 

 

Reactie: 

Mooi, veel gedaan, al veel onderzocht. 

 

12.  Bestuursverkiezing  
Jacques de Nennie bedankt het bestuur en wenst hen succes voor het komende jaar. 

 

     a.  Afgetreden: geen 

 

b. Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden: geen 

 



13. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden  
NVT Vervalt 
 

14.  Afscheid van…..  
Jeugdcommissie: Sandy den Ouden en Mariëtte Franken  
OTC: Marlie Bas, Frieda Janssens en Frederik Hessels 
Weekverantwoordelijke: Jacques de Nennie 
 

 

Aan de aftredende commissie- en werkgroep leden zijn flessen wijn uitgereikt.  

Mariëtte Franken en Jacques de Nennie ontvangen een speldje voor (meer dan) 7 jaar commissielid.  

Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar inzet! 

 

Aan de personen die niet aanwezig zijn, zullen de attenties later worden overhandigd. 

 

15.  Uitreiking 3 flessen wijn + bekendmaking prijsvraag 
Antwoord prijsvraag: 3252 kopjes koffie zijn er bij RTC in 2018, sinds de pinkassa actief is, verkocht. 

3e Margot Janssen 3099 

2e Ineke Vogels 3333 

1e Jacques Baselier 3327 

 

16. Rondvraag 
* Frenk Ziekemeijjer: Lidmaatschap betaal je nu van april tot april. Dit strookt niet met de knltb. 

Waarom moet er 20 euro betaald worden als opgezegd wordt na 1 januari? 

RTC heeft nergens staan dat het lidmaatschap van 1 april tot april is.  

Het bestuur laat dit terug komen op de bestuursvergadering. 

*Jacques de Nennie: 

Op de nieuwe pasjes staan geen sterkte meer op?  

Dit klopt. Geen jaartal en geen speelsterkte omdat het een meerjaren pasje wordt. Digitaal is alles te 

zien, daarom hoeft het niet meer op het pasje. 

Inschrijving voor toernooi is op pasjessterkte of op rating.  

Alles is op de app op je telefoon te vinden. Bij de uitreiking van de pasjes zal de app toegelicht 

worden. 

*Jacques van Hoof:  

Wijst op inschrijving voor de clubkampioenschappen. Link werkt niet altijd in bepaalde browsers. 

Inschrijven kan ook via toernooi.nl ; dan invullen: Rijsbergen. Via het mailtje van Ad, of iemand van 

de TC mailen. Zegt het voort! 

*Mariette Franken: 

Wanneer kan je bardiensten invullen? Hier komt een mailtje van. We zaten op een update van de 

knltb te wachten. 

 

17. Sluiting 
De voorzitter sluit om 22.35 uur uur de vergadering. 
 

  



Agendapunt 5. Financieel verslag + toelichting 

 

Financieel Resultaat 2019 

              

      begroting werkelijk begroting werkelijk 

      2018 2018 2019 2019 

01 Contributie    €       38.000   €       37.559   €       35.500   €       38.799  

02 Competitie    €         6.600   €         6.665   €         6.600   €         6.825  
03 

Rente      €           150   €             46   €             50   €          -397  

04 Schoofplak    €       21.000   €       24.429   €       23.000   €       22.853  

05 Sponsering    €         7.000   €         5.603   €         5.700   €         6.787  

06 Training    €       34.000   €       31.509   €       32.000   €       41.611  

07 Reserve    €         3.000   €                -   €         2.650   €                -  

  Totaal    €     109.750   €     105.810   €     105.500   €     116.478  

08 Huur banen en 

gebouw    €       14.750   €       14.639   €       14.750   €       15.309  

09 Contributie KNLTB    €         7.500   €         6.848   €         7.000   €         7.111  

10 Competitie    €         6.600   €         5.086   €         6.000   €         5.189  

11 Commissies           

  T.C.    €         2.000   €         2.514   €         2.500   €         2.371  

  J.C.    €         4.000   €         2.109   €         3.000   €         2.095  

  Barcommissie        €           450    

  Media    €           100   €               8   €           100   €                -  

  Beef    €         1.500   €         1.067   €         1.250   €           360  

  Bouw    €           500   €             41   €           200   €           434  

  O.T.C.    €         1.500   €           656   €         1.300   €           686  

  Sponsor    €             50   €             45   €             50   €           395  

  Bestuur    €         7.000   €         6.010   €         7.000   €         8.092  

12 Training    €       39.000   €       37.247   €       37.000   €       46.614  

13 Clubblad digitaal    €                -   €                -   €                -   €                -  

14 Gas, water, licht en 
TV    €       11.000   €       10.326   €       11.000   €         9.533  

15 Clubhuis    €       13.550   €       12.373   €       13.000   €         6.844  
16 Park en 

banenonderhoud  €           700   €           886   €           900   €            -26  

17 Resultaat 2018/2019      €         5.512     €       11.472  

  Totaal    €     109.750   €     105.367   €     105.500   €     116.478  

 
Balans RTC per 31-12-2019 

 

Omschrijving     Debet Credit 

Voorziening inventaris      € 44.633,76  

Rabobank 734-spaar    € 62.505,01    

Rabobank 442-betaal    €   4.572,03    

Rabobank 997-bar    €   1.975,78    

Rabobank 391-sponsor    €       10,94    

Schulden kort      € 12.958,00  

Resultaat 2019      € 11.472,00  

TOTAAL      € 69.063,76   € 69.063,76  

 

 

Toelichting penningmeester RTC op jaarresultaten.  

 

Voor 2019 een mooi resultaat van € 11.472,-. Hieronder een toelichting op dit resultaat. De inkomsten 
zijn op een aantal posten veel hoger dan begroot, maar liggen soms wel in het verlengde van 

voorgaande jaren. Wat wel opvalt zijn de fors gestegen inkomsten en uitgaven van trainingslessen die 
onderling wel in balans zijn zoals voorgaande jaren. 



INKOMSTEN 

1. Contributie.  Deze inkomsten liggen in het verlengde van 2018 met een stijging van 3%.  Voor 
2019 (te) voorzichtig begroot. Werkelijke inkomsten liggen € 3.300,- hoger. 

2. Competitie: Iets hoger dan begroot.  Veel teams en soms veel spelers in 1 team. 

3. Rente: Bankkosten hoger dan de rente. 
4. Schoofplak: Inkomsten zijn € 1.576,- lager dan 2018. Resultaat ligt iets lager dan was 

begroot. 
5. Sponsering: Een stijging van 18%! na aftrek van de kosten per saldo € 1.184,- meer 

opbrengsten. 
6. Training: Zoals in de aanhef is aangegeven is hier veel belangstelling voor. Een goede 

ontwikkeling. 

UITGAVEN 

8. Huur banen en gebouwen: Geen bijzonderheden. 

9. Contributie KNLTB: Geen bijzonderheden. 

10. Competitie: Geen bijzonderheden. 
11. Commissies: In zijn algemeenheid geven de commissies minder uit dan begroot wordt. 

Uitgaven liggen veelal wel in lijn met de uitgaven van voorgaand jaar. Uitzondering hierop zijn 
de bestuurskosten. De hogere kosten liggen vooral in de hogere kosten voor de commissie 

dag. 

12. Training: Ligt in verhouding met de inkomsten. 
13. Clubblad Digitaal: Geen bijzonderheden. 

14. GWL+TV+Radio: teruggave van gemeente € 1027,- en Waterschap € 250,- 
15. Clubhuis: Weinig uitgave: Biertafels € 1.018,50 . 

16. Park en Banenonderhoud: Vergoeding van de gemeente van € 1.000,- voor zelfwerkzaamheid 
dekt de overige kosten die wie hiervoor maken. 

 

Agendapunt 6: Controle kas en bar 2019 
 

6.a. Verslag kascommissie 
Op 29-01-‘20 heeft de kascommissie van de Rijsbergse Tennis Club, bestaande uit Jacques de Nennie 

en Kees Vogels, de financiële stukken van het verenigingsjaar 2019 gecontroleerd in de Schoofplak 

van R.T.C. 
 

De financiële stukken bestaan uit: 

1. Het financiële overzicht: 

• Een verantwoording van inkomsten en uitgaven 

• Het resultaat van 2019. 

• Overzicht van de balansposten 

• De toelichting op bovenstaande. 

2. De volgende boekhoudoverzichten 

• De balans voor afsluiting 

• De resultaatrekening voor afsluiting 

• Het grootboek 

3. de saldi van de bankrekeningen 

De kascommissie gaat akkoord met de gepresenteerde cijfers en stelt daarbij de Algemene 

Ledenvergadering voor de penningmeester de dechargeren voor het gevoerde beleid over het 
verenigingsjaar 2019. 

  



6.b. Controle barcommissie 
Op 29-01-‘20 heeft de kascommissie van de Rijsbergse Tennis Club, bestaande uit Jacques de Nennie 

en Kees Vogels, de financiële stukken van de Schoofplak R.T.C. Van het verenigingsjaar 2019 
gecontroleerd in de Schoofplak van R.T.C. 

 
De financiële stukken bestaan uit: 

• een verantwoording van inkomsten en uitgaven 

• Bankafschriften 

• Facturen en bonnetjes 

De kascommissie is akkoord gegaan met de administratie van de barcommissie en heeft hun 

waardering daarvoor uitgesproken. 

 
 

Jacques de Nennie      Kees Vogels 
 

 
Agendapunt 7. Vaststellen kascommissie 2020 
 

Volgens afspraak Kees Vogels uit de huidige kascommissie en Joop Minnaar (reserve van vorig jaar). 
Wie meldt zich aan als reserve? 

 

Agendapunt 8. Vaststellen rekening 2019 
 
De kascommissie is akkoord gegaan met de gepresenteerde cijfers en stelt daarbij de Algemene 
Ledenvergadering voor de penningmeester te dechargeren van het gevoerde beleid over het 

verenigingsjaar 2019. De penningmeester stelt op zijn beurt de Algemene Ledenvergadering voor om 

ook de leden van de barcommissie te dechargeren voor de gevoerde administratie over het 
verenigingsjaar 2019. 

 

Agendapunt 9. Goedkeuring jaarverslagen 2019 van: 

 
a. Technische Commissie 

Commissieleden. 

Leden: Ad van Tilburg, Jack Geerlings, Leo Heijmans, Marjon Bock, Cees Jochems, Jack van Hoof, 
Sylvia van Peppen, Margo Jansen, Margriet Snijders en Lenneke Bruijns. 

Portefeuillehouder bestuur: Ad van Tilburg. 
 

Evenementen 

In 2019 zijn de onderstaande activiteiten georganiseerd. 

De clubkampioenschappen. 

De clubkampioenschappen zijn in 2 onderdelen gespeeld, de Dubbel en de Mix.  

De Enkel, gepland op zondag 8 september, is vanwege geringe deelname niet doorgegaan.  
 

- de Dubbel.  
Periode: donderdag 14 maart t/m vrijdag 22 maart. 

Organisatie: Jack van Hoof, Sylvia van Peppen en Margo Jansen. 

Speelwijze: indeling op actuele ranking, in poules, geen afvalrondes en om 2 gewonnen sets. 
Aantal deelnemers 88 (44 heren en 44 dames) verdeeld over 4 heren- en 4 damespoules.          

(Aantal deelnemers in 2018: 74).  
    

 - de Mix. 

Periode: dinsdag 11 t/m donderdag 13 juni en dinsdag 18 t/m donderdag 20 juni. 
Organisatie: Jack van Hoof en Cees Jochems. 

Speelwijze: Poules op basis van actuele ranking. 
Aantal deelnemers: 44 (in 2018: 44), verdeeld over 5 poules (3 van 4 en 2 van 5) 

 
 



RTC Ladies Day. 
Het toernooi is gehouden op vrijdag 21 juni.  

Organisatie: Sirikit van Voorthuisen, Janine Arts, Sandra Dijkstra, Mary van Oostveen, Angelique Por 
en Mariëtte Franken.   

Aantal deelnemers: 70. 
Thema: Zomercarnaval. 

 

RTC Mannendag.    
Het toernooi is gehouden op vrijdag 14 juni. 

Organisatie: John Bas en Heico Overbeek. 
Aantal deelnemers: 60. 

Thema: H-H-H-. 

 
Het Familietoernooi. 

Het toernooi is gehouden op vrijdagavond 28 juni. 
Organisatie: Philomien Voermans en Nicole van den Broek. 

Speelwijze: (familie)poules. Wedstrijden op tijd (30 minuten). 
Winnaars: familie Laurier. 

 

Het 50+ toernooi. (Eendagstoernooi voor RTC leden). 
Datum: vrijdag 30 augustus. 

Organisatie: Jan van Hooydonk, Nol Keller, Melchie Aerts, Addy van Tilburg, Riet Rutten en Margriet 
Snijders. 

Speelwijze: husselen met KNLTB-pasjes, Mix-, DD- en HD-wedstrijden, op tijd (35 minuten). 

Aantal deelnemers: 32 (in 2018 52).   
 

De Hussels 
De maandagavond hussel. 

Organisatie: Hubert Jongenelen en Edwin van den Berg.  
De woensdagmorgen hussel. 

Organisatie: Jos Bastiaansen. 

De vrijdagmorgen hussel. 
Organisatie: Jos Bastiaansen.   

 
De competities    

- de Voorjaarscompetitie. 

Periode:6 april t/m 6 juni. Inhaaldagen: 27 april t/m 5 mei, 30 mei, 3,4,5,7,8,10 en 13 juni.  

Organisatie: Jack Geerlings. 
Deelname door 28 teams.  

Uitwijk van 1 team naar TV Galder op de vrijdagavonden. 
Kampioenteams: 5 t.w., Donderdag DD1(captain Jeanne Jochems), vrijdag DD1 35+ (captain Joyce 

Oomen), zaterdag DD1 35+ (captain Ilona Martens), zaterdag D 17+ (captain Lenneke Bruijns) en 

zondag D2 (captain Dirkje van Dijkhorst).  
 

- de Zomeravondcompetitie.  
Periode: 7 woensdagavonden in april/mei/juni vanaf 19.00 

Organisatie: Jack Geerlings 

Deelname door 1 team, GD1 17+ (captain Ferdi Martens).    
 

- de Najaarscompetitie 
Periode: 10 september t/m 27 oktober. Inhaaldagen: 29 okt-3 nov, 5 nov-10 nov en 12 nov–17 nov. 

Organisatie: Jack Geerlings. 
Deelname door 22 teams. 

Op vrijdagavonden uitwijk van 1 team naar TV Galder. 

Kampioensteams: 2 t.w. Vrijdagavond GD2 35+ 3e klasse (captain Daniëlle Vermeeren) en Zondag 
DD1 1e klasse (captain Mariëtte Franken) 

 
 - de 50+ wintercompetitie (buiten de Bond)  

Periode: oktober 2019 t/m maart 2020 

Organisatie: Kees Vogels, Jan van Hooydonk, Jacques de Nennie en Jos Bastiaansen. 
Speeldag: maandagmiddag. 



 
De publicatie van alle informatie betreffende alle activiteiten is terug te vinden onder de 

diverse nieuwsgroepen op onze RTC-site. Hiernaast zijn de KNLTB-site en/of KNLTB App 
uitstekende media om allerlei KNLTB-gerelateerde zaken op te zoeken. 
 

 
b. Summerbeef Commissie 

Afgelopen jaar werd Summerbeef voor het eerst op één dag gehouden. Zaterdag 22 juni verzamelden 
alle deelnemers zich rond het middaguur bij het schoofplak. Daar werd de planning opgehangen en 

om 12.30 u gingen de eerste wedstrijden van start. Vooral de mannen die in zowel de dubbel als mix 

meededen, hadden flink wat wedstrijden op de planning staan. De wedstrijden duurden steeds 40 
minuten en na elke wedstrijd mocht er een tennisbal gehengeld worden. Daarmee konden de 

deelnemers verschillende dingen ‘winnen’. Zo konden ze hengelen voor een gratis lootje van de loterij, 
een zakje snoep, gratis shotje of nog een keer hengelen.  

Ook dit jaar hadden we het weer enorm getroffen met het weer, wat goed bij het thema van dit jaar, 

Beachlife, aansloot. Tijdens het tennissen was het wellicht aan de warme kant maar gelukkig waren 
er genoeg drankjes om de dorst te lessen.  

Eind van de middag begin, van de avond werden de spannende finales getennist, ondertussen begon 

de DJ zomerse plaatjes te draaien op het terras bij het schoofplak. Er werd rondgegaan met broodjes 

en terwijl iedereen aan het bijkomen was van de wedstrijden verplaatste het feestje zich langzaamaan 
naar binnen, waar het gezellig afgesloten werd. 

Volgend jaar zal Summerbeef georganiseerd worden door een nieuwe organisatie, wij zijn benieuwd 
en kijken alweer uit naar de volgende gezellige editie!  

c. Open Toernooi Commissie 

Het 28ste Open Toernooi werd gehouden van zaterdag 06 tot en met zondag 14 juli 2019. 
Samenstelling open toernooicommissie 2019:  

Marcia Douenburg, Caroline Ziekemeijjer, Ferdi Martens, Amber de Reuver, Richard Menke, Karen 

Bastiaansen en Marian Oostvogels.  
Marlie Bas en Frieda Janssens assisteerden de commissie tijdens de piekmomenten. 

Kees Vogels was ook dit jaar onze Bondsgedelegeerde. 
De inschrijvingen voor de 28ste editie verliepen vlot en gedurende de hele week waren de banen goed 

bezet. 
163 deelnemers, 96 inschrijvingen 

Bij de organisatie van het OTC waren er wederom enthousiaste bar / keukendiensten die de hele 

week lekkere hapjes verzorgden. Voor 2020 moeten we echter rekening houden met het feit dat de 
hapjescommissie heeft aangegeven in 2020 deze medewerking niet meer uit te voeren. We 

waarderen hun inzet en hulp de afgelopen jaren en we willen hen hiervoor hartelijk bedanken.  
We willen gelijk gebruik maken om een oproep te doen of er mensen zijn die het van hen over zouden 

willen nemen of mee willen denken over aankleding en hapjes tijdens het open toernooi?  

 
Dit jaar hebben in tegenstelling de afgelopen jaren ervoor gekozen om de banen niet te vegen. Ook 

zijn we gestopt met de uitslagen bordjes, in plaats daarvan kwam de OTC na de wedstrijd persoonlijk 
de stand op vragen bij de spelers. We boden ze dan een flamingo aan waarmee ze bij de bar de 

hapjes af konden halen. Dit werd erg gewaardeerd door de deelnemers. 

In 2020 gaat de samenstelling van de commissie wijzigen: 
Karen heeft aangegeven uit de commissie te gaan maar ze heeft wel aangeboden om tijdens het 

toernooi te willen assisteren. Verder overwegen een aantal OTC leden om te gaan stoppen en daarom 
zijn we ook op zoek naar nieuwe OTC leden. 

 
Met een mooi en tevreden deelnemersaantal, goed gevulde schema’s en mooi weer, 

kunnen wij terugkijken op een geslaagd 28ste Open Toernooi 2019. 

  



d. Jeugdcommissie 
De J.C. serveert…. 

 
Met de Jeugdcommissie kunnen we terugzien op een prachtig 2019, waar we voor onze jeugd alle 

facetten van tennis hebben kunnen ‘uitserveren’. Mede met de ondersteuning van onze trainer Willem, 
waarvoor via deze weg onze dank. Ik kan nu een hele opsomming geven, van Sjors Sportief tot 

Pietenhussel, van voor-en najaarscompetitie tot Clubkampioenschappen (nu ben ik toch weer bezig!), 

maar vooral vooruitkijken lijkt me een zaak van levensbelang. 
Met de aansluiting van Hubert Jongenelen kwamen er gelukkig handjes bij. Nodig, want naast 

meedenken is de inzet en begeleiding bij de competitie voor de jeugd op zondag een eerste vereiste. 
Dat brengt me bij het feit dat we nog steeds handen tekort komen, en we, samen met het bestuur, 

besloten hebben om ouders van tennissende jeugdleden, die zelf geen lid zijn, de kans te geven om 

via een (rustend-) lidmaatschap, wat wordt bekostigd door RTC, volwaardig lid te kunnen worden van 
de J.C. 

Samen met Monique, Angelique, Anna, Edwin, Femke, Hubert, Nicole, doen we echter ook een beroep 
op U. We hebben Uw steun hard nodig in 2020 en verder. Want als J.C. lid moet je ook de kans 

krijgen tijdig een stokje over te kunnen dragen, immers snoeien doet bloeien. Ikzelf zal nog een 
seizoen als voorzitter van de J.C. functioneren, en voor 2021 zal dan het voorzittersstokje worden 

doorgegeven. 

Ik dank de J.C. leden voor alle energie, zo ook de ‘hulpouders’, en iedereen die zijn steentje bijdraagt 
aan de jeugd van R.T.C. 

We blijven serveren, ook in 2020. 
 

Namens de J.C., 

Johan van der Made (vrz.) 
 

e. Barcommissie 
In 2019 bestond de barcommissie uit Marianne Verdaasdonk ( namens het bestuur), Marieke 

Hanegraaf ( planning bardiensten ) , Hans van Dijk , Gerard Sand, Jan van Hooydonk , Peter Remie , 
Edwin van den Berg en Melchie Aerts.  

Afgelopen seizoen kende zoals altijd een aantal topactiviteiten en dat stemt de penningmeester 

uiteraard tevreden: een positief seizoen dankzij een goed lopende bar. 
Zonder de Bouwploeg voor het noodzakelijk onderhoud binnen en buiten , zonder Frans die zoals 

altijd weer zorgde voor een opgeruimd en schoon interieur , zonder de competitiehapjesploeg en de 
Schoofplakpoolers kunnen we niet. Jullie allemaal .... bedankt. 

Dan jullie ... leden van RTC.: na een volledig financieel- digitaal  kassaseizoen kunnen we concluderen 

dat de beren die sommigen vorig jaar zagen , verdwenen zijn ; zolang de techniek meewerkt kan 
inmiddels bijna iedereen overweg met de kassa en de diverse manieren van betalen en het is voor ons 

als Barcommissie een stuk minder werk dan in voorgaande jaren. Ga zo door. 
Dan nog de bar-, poets- en keukendiensten: ook hier geldt : ga zo door. Er gaat wel eens iets mis, er 

wordt wel eens een dienst vergeten maar het algehele beeld is positief. Ook Frans is blij met zijn 

assistentie, dan kan er nog wat intensiever gewerkt worden. Een enkel punt van kritiek : kom , als je 
bardienst hebt , niet naar ‘t Schoofplak om de krant te lezen of met je telefoon te spelen. Als je goed 

kijkt is er altijd wel iets te doen, kwestie van ZIEN. Als je dat nalaat moet je opvolger dubbel werk 
doen, niet de bedoeling. In de keuken komt een werkzaamhedenlijst te hangen. 

Het blijft voor iedereen vrijwilligerswerk maar de bardiensten zijn een verplicht item: op 
normale  dagen tot 23.15u. , daarna kun je overdragen; op vrijdagavond  eindigt de laatste dienst om 

02.00u. , ook hier geldt overdragen of afsluiten. 

Tot zover , namens de leden van de barcommissie een sportief seizoen en tot ziens op of naast de 
baan , voor of achter de bar. 

 
f. Bouwcommissie 

Leden: Melchie Aarts, Gerrit Weijgers, Bas van Gils, Gijs de Heer, Leo Heijmans, 

           Hans van Dijk, Ben Verboven en Johan Snoek 
Contactpersoon namens het bestuur: Hennie Hoendervangers 

 
We hebben dit jaar een kleine bezetting gehad in verband met gezondheidsproblemen van enkele 

leden, deze zijn nog herstellende. 
De werkzaamheden van de bouwploeg bestonden dit jaar uit het schilderen van de binnenmuren en 

kleine onderhoudswerkzaamheden. 

Er was dit jaar voor de bouwploeg niet zoveel te doen wat betreft onderhoud aan het Schoofplak, 
daarom heeft ze veel gedaan aan onderhoud van het park (de groenvoorziening). 



Daken bladvrijgemaakt, verschillende hagen teruggesnoeid, verscheiden keren terras schoongemaakt 
en opgeruimd, ook de containers zijn flink opgeruimd samen met enkele commissieleden van andere 

commissies. Nogmaals dank. 
De bouwploeg heeft nu een volgend project te doen namelijk een kapschuur tussen baan 4 en 5, 

hiermee gaan we starten in januari. 
Ook krijgt de keuken krijgt in 2020 een grondige beurt. 

 

De bouwcommissie 
 

g. Sponsorcommissie 
Leden: Chris Daamen, Heico Overbeek, Ad v/d Wouw, Ad Gelens, Judith Spruit en  

Joost Musters. 

 
Contactpersoon namens het bestuur; Hennie Hoendervangers 

 
Het jaar 2019 was ook weer een mooi jaar voor de Sponsor Commissie. 

We hebben tal van Sponsoren mogen behouden en als dank hebben we voor de kerst wat lekkers 
afgegeven! 

Men reageerde zeer positief. Dus dat geeft ons weer kracht om door te gaan.  

Gelukkig hebben we nu een paar frisse jonge mensen , de 2 jj’s , Judith en Joost in ons clubje wat 
een stevige basis vormt voor de toekomst. 

Graag hebben we nog een paar jonge mensen erbij zodat we nog flitsender en eigentijds de Sponsor 
Commissie verder kunnen uitbouwen. 

Heb je interesse? Neem contact op met één van ons! 

  
Er zijn tal van plannen en ideeën op tafel gekomen en die worden nu uitgewerkt.  

Graag hadden we ook een volle sponsoravond gehad, maar dat is er helaas niet van gekomen. Dus 
zijn we op zoek naar alternatieven. 

Dus 2020 moet voor ons en de Sponsoren een heel mooi jaar gaan worden. 
Wij hebben er zin in!! 

  

Groet, 
Namens de Sponsor Commissie 

 
h. Dropshotcommissie 

In 2019 werkten onder aanvoering van Marianne Verdaasdonk, Raymond Haring, Monique Roelands 

en Jan van Hooijdonk samen om 10 maal de Dropshot uit te brengen.  
Vanaf 1982 verscheen de Dropshot, ongeveer 10 maal per jaar. Eerste jaren gestencild op papier, 

later gedrukt, of gekopieerd. Laatste jaren verscheen deze alleen nog digitaal.  Maar ook dat lijkt geen 
echt succes. Bij digitale verzending kan er precies gezien worden hoe vaak en hoe goed deze gelezen 

wordt. Blijkbaar verzamelt het merendeel van onze leden de informatie op een andere manier. 

Daarom heeft het bestuur, met de Dropshotredactie besloten om de informatievoorziening anders te 
gaan regelen.  

Toch heeft de Dropshotredactie ook dit jaar geprobeerd om een aantrekkelijke digitale Dropshot te 
maken, met informatie van verschillende commissies en werkgroepen. Hierbij zorgde Monique voor de 

jeugdzaken, Raymond had de eindredactie. Hij wist er steeds weer een mooi en aantrekkelijk geheel 
van te maken. Bij de ca. 400 leden van RTC, op ca. 310 adressen is dit jaar weer 10 maal het clubblad 

binnengevallen. Heb jij ze alle 10 gezien ? 

Dank aan de medewerkers van de Dropshot in de voorbije 37 jaar. Heel veel succes aan de nieuwe 
MEDIACOMMISSIE. 

 

i. Website 

Website :  www.rijsbergsetennisclub.nl  
 

De nieuwe opzet van onze RTC website lijkt geslaagd, het aantal bezoekers is weer fors toegenomen 

en ook het aantal pagina’s wat bekeken is.  

12000 bezoekjes tegenover 3600 in 2017, maar liefst 31582 pagina’s die werden bekeken.  

2019 

http://www.rijsbergsetennisclub.nl/


De meeste waren voor de Cross, RTC Open, De competitie en Friday Cocktail. 

 
Het nieuwe platform, werkt beter, we zien dan ook een toename van het mobiele gebruik op de RTC 

site, maar niet altijd en overal, dus moeten we aan de slag. Samen met de leden van nieuwe Media 

Commissie gaan we kijken wat nog beter kan.   

40% wordt nog bekeken via de computer , 

48% via mobiel en  12% via een tablet. 

 De mobiele ontwikkeling zet zich ook door bij RTC.  

Ook de activiteiten en like’s op Facebook nemen toe, de 

post van het zomerkamp hebben maar liefst 921 mensen 

gezien. Facebook kan dus een mooie presentatie buiten 

RTC zijn. 

We zijn dus als tennisclub steeds meer online met elkaar 

verbonden en dat is denk ik een goede zaak.  

Verbeteringen, opmerkingen graag mailen aan  

webmaster @ Rijsbergsetennisclub.nl  of naar   

media @ Rijsbergsetennisclub.nl   

Activiteiten op facebook

 

 

 

 
j. Banenonderhoud/Groenonderhoud/Toezichthouder 

 
Baanonderhoud 2019  

Werkploeg: Frenk Ziekemeijjer, Kees Vogels, Harry Jansen, Nol Keller, Gijs de Heer, Ad Rutten, 
Melchie Aerts, Ad van Tilburg, Jan van Hooijdonk. 

De baanploeg heeft een druk jaar achter de rug. Meestal is het voldoende om iedere 14 dagen de 

banen schoon te maken. Blad ruimen, vegen, regelmatig machinaal borstelen met tractor, veger en 
sleepmat. Zeker tijdens competitie en bij evenementen proberen we de banen schoon te maken. Maar 

dit najaar was er veel extra werk. Door veel eikels, blad, ed., hebben we langere tijd wekelijks aan de 
gang gekund. Wel hebben we zorgen over de ontwatering van de banen. Hopelijk kan daar op korte 

termijn verbetering in komen. Met het groot onderhoud in april komt er weer nieuw grit bij en kan er 



weer een jaar gespeeld worden. Wij gaan weer proberen de banen goed bespeelbaar te houden. Maar 
we zoeken wel aanvulling in de baanploeg. Mocht je je geroepen voelen, je bent welkom. 

Groenonderhoud  

Kees Daamen heeft ook dit jaar de coördinatie voor zijn rekening genomen. Het gaat met name om 

het voorkomen van onkruid, groenaanslag, het knippen van de hagen, snoeien en opruimen van 

groenafval.  
Ook dit jaar weer een extra bedankje voor de bouwploeg voor de verleende assistentie en voor 

spontane vrijwillige hulp van andere leden bij het netjes houden en bloemrijk maken van het terras. 
 

Toezicht 2019 
Het groot onderhoud van de banen werd in het begin van het seizoen naar volle tevredenheid weer 

door J&E Sports te Oss uitgevoerd. Daar de garantieperiode van de ondergrond voorbij is, wordt er 

momenteel nog met de gemeente onderhandeld of de firma Krinkels dit gaat overnemen. 
 

Ook zijn door reorganisatie van de gemeente diverse meldingen niet uitgevoerd of werd dit veel trager 
dan vroeger gedaan. Ook daar zal de firma Krinkels waarschijnlijk een rol in gaan spelen. De 

verlichting op de banen 5 en 6 is gelukkig snel opgelost. Dit met dank aan de extra bemoeienissen 

van Kees Daamen. 
 

Verder heeft de firma Krinkels de opdracht gekregen om te kijken of en hoe de baan doorlatendheid 
kan worden verbeterd. Steeds vaker blijft er water op de banen staan en dat is niet goed. 

 
De melding wat we met het hekwerk gaan doen loopt nog steeds. Hier is op verschillende punten in 

het hekwerk te zien, dat de verf eraf is. Hoe dit dus wordt opgelost is nog niet bekend. 

  



Agendapunt 10. Begroting 2020 
 

A. Begroting 2020 
 

Begroting R.T.C. 2020 

              

    begroting werkelijk begroting werkelijk begroting 

  Inkomsten 2018 2018 2019 2019 2020 

01 Contributie    €   38.000   €   37.559   €   35.500   €   38.799   €   37.000  

02 Competitie    €     6.600   €     6.665   €     6.600   €     6.825   €     6.800  

03 Rente    €       150   €         46   €         50   €      -397   €      -400  

04 Schoofplak    €   21.000   €   24.429   €   23.000   €   22.853   €   22.500  

06 Sponsoring    €     7.000   €     5.603   €     5.700   €     6.787   €     6.700  

07 Training    €   34.000   €   31.509   €   32.000   €   41.611   €   40.000  

08 Reserve    €     3.000   €            -   €     2.650   €            -    

  Totaal  € 109.750   € 105.810   € 105.500   € 116.478   € 112.600  

  Uitgaven           

09 Huur banen en gebouw  €   14.750   €   14.639   €   14.750   €   15.309   €   15.000  

10 Contributie KNLTB  €     7.500   €     6.848   €     7.000   €     7.111   €     7.200  

11 Competitie    €     6.600   €     5.086   €     6.000   €     5.189   €     5.200  

12 Commissies             

  T.C.  €     2.000   €     2.514   €     2.500   €     2.371   €     2.400  

  J.C.  €     4.000   €     2.109   €     3.000   €     2.095   €     2.200  

  Barcommissie      €       450     €       200  

  Div activiteiten  €       100   €           8   €       100   €            -   €       400  

  Beef  €     1.500   €     1.067   €     1.250   €       360   €       950  

  Bouw  €       500   €         41   €       200   €       434   €       250  

  O.T.C.  €     1.500   €       656   €     1.300   €       686   €     1.000  

  Sponsor  €         50   €         45   €         50   €       395   €       400  

  Bestuur  €     7.000   €     6.010   €     7.000   €     8.092   €     8.000  

13 Training    €   39.000   €   37.247   €   37.000   €   46.614   €   45.000  

14 Clubblad digitaal  €            -   €            -   €            -   €            -   €            -  

15 Gas, water, licht en TV  €   11.000   €   10.326   €   11.000   €     9.533   €   10.500  

16 Clubhuis    €   13.550   €   12.373   €   13.000   €     6.844   €     7.000  

17 Park en banenonderhoud  €       700   €       886   €       900   €        -26   €     4.000  

18 Resultaat 2015 / 2016 / 2017    €     5.512     €   11.472   €     2.900  

  Totaal  € 109.750   € 105.367   € 105.500   € 116.479   € 112.600  

 

B. Toelichting 
Park en Baan onderhoud staat op 4000 euro vanwege de kapschuur. 

   
C. Investeringsprogramma 2021 t/m 2025 
 

Voorzieningen 2021 t/m 2025   

Materialen Baanonderhoud  €   3.000  

Baanattributen  €   2.000  

Vervanging keuken  € 16.000  

Vernieuwende activiteiten  €   3.000  

reservering paddelbaan  € 26.000  

Totaal reserveringen   € 50.000  

 

  



D. Vaststellen contributie 2020/2021 
De begroting biedt voldoende ruimte om de contributie op het huidige niveau te handhaven. 

De kosten voor de training zijn weliswaar gestegen maar we hebben voldoende marge. 
Om de stap van jeugd naar volwassenen te verkleinen voor de studenten roepen we een 

studententarief in het leven van € 75,-- per jaar. 
Dit geldt voor studenten tot de leeftijd van 23 jaar. Hiermee komt het speciale tarief voor de 

uitwonende student te vervallen. 

We kennen ook een pilot van 2 jaar voor leden die bij een andere vereniging lid zijn en bij RTC 
competitie willen spelen.  Zij betalen voor de betreffende competitieperiode een tarief van € 35,--.  

 
PAUZE 
 
Agendapunt 11. Toelichting veranderingen 2020  
 
U wordt bijgepraat over de ontwikkelingen en plannen op het gebied van: 

- De gemeente en RTC 

- Padel 
- Veranderingen op het park 

- onderhoud banen door Krinkels 
- kapschuur 

- Friday cocktail 
- Competitielidmaatschap  

 
Agendapunt 12. Bestuursverkiezing 
 

a. Afgetreden: Ad van Tilburg 

b. Bestuursverkiezing nieuwe bestuursleden: Kees Jochems heeft aangeboden om 1 jaar interim 
deze functie in te vullen. Het is de bedoeling dat hij Barry Schets inwerkt die dan t.z.t. de 

functie overneemt. 
 

Agendapunt 13. Voorstellen ingediend door tenminste 5 leden 
 
Mits voorstellen voor 12 februari 2020 ingediend zijn worden zij bij aanvang van de vergadering 

toegevoegd. 
 

Agendapunt 14. Afscheid van 
 

Bestuur: Ad van Tilburg 

TC: Leo Heijmans  

Dropshotcommissie: Jan van Hooijdonk,  

Summerbeef: Lenneke Bruijns, Vera Voermans, Merel Daamen, Manon Vissers 

OTC: Karen Bastiaansen 

  

Agendapunt 15. Verloting 3 flessen wijn onder de aanwezige leden + 
bekendmaking prijsvraag  
 
Agendapunt 16. Rondvraag  
 
 
 

 
 

 


