
 
*****Verslag van de Algemene Leden Vergadering***** 

 
Plaats       : Clubhuis   
Datum      : 15 juli 2020 
Aanwezig : Algemeen bestuur en leden 

 
1. Opening, agenda en mededelingen 
Voorzitter Thom Steneker opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 
te weinig aanwezigen (minder dan 1/10 van het aantal leden), daarom wordt er een nieuwe 
vergadering uitgeschreven waarin alle aanwezigen stemgerechtigd zijn.  
Deze vergadering start om 19.35 uur.  
 
Na dit bizarre jaar spreekt Thom de hoop uit dat, nu het merendeel van de mensen gevaccineerd is, 
een beter sportjaar voor ons ligt.  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken.  

 
3. Vaststellen agenda/ goedkeuren notulen ALV 15 juli 2020  
Er zijn geen opmerkingen over de notulen, de verslagen worden vastgesteld en ondertekend.  
N.a.v. de notulen heeft Oscar de vraag: wat wordt bedoeld met het bouwdepot? Toegevoegd zal 
worden: “van de gemeente Epe, gelegen naast het sportpark”.  
 
4. Presentatie van het financiële jaarverslag 2020 
Na een jaar zonder inkomsten en een aangepaste begroting zijn we uitgekomen op een kleine min. 
Een sponsor heeft zich moeten afmelden vanwege financiële problemen, de anderen hebben 
gewoon betaald. Dit geldt ook voor de leden, niemand heeft geld teruggevraagd. Hierdoor valt het 
verlies alleszins mee.  

Aanwezig:  
 
Thom Steneker 
Petra Leerkes 
Maudi Wijnbeek 
Guus Sangers 
Julia Groothuis 
Bart Dijkstra 
Attie Mol 
Peter Bloemberg 
Oscar van Schaverbeke 
Rob Dalhuisen 
Jacques Aarts 
Menno Wouda 
Jan Leerkes 
 

Afwezig met kennisgeving:  
 
Fenny en Eduard Pas 
Herman Spijker 
Peter Bockweg 
John Goudriaan 
Janneke Brugman 
Appie en Inge Roelofs 
Nannet en Casper Aarts 
Hendrikus Stegeman 
Herbert Bonhof 
 



 
5. Verslag kascommissie 
Bart Dijkstra en Peter Bloemberg hebben de kascontrole gedaan en Bart licht dat toe. Hij geeft 
complimenten aan het bestuur en de penningmeester over het gevoerde financiële beleid. De 
geschreven verklaring van de kascommissie wordt door de voorzitter voorgelezen. Besloten wordt 
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.  
 

6. Goedkeuring financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021 
Helaas zitten we opnieuw in een onzekere situatie, er is daarom dezelfde aanname gedaan als 
verleden jaar. De begroting van vorig jaar is om die reden dan ook 1 op 1 overgenomen. Alle 
eventuele financiële hulpmiddelen vanuit de overheid zullen worden aangegrepen indien deze 
aangeboden worden. Ook zullen we kijken naar wellicht meer flexibele lidmaatschappen om zomer- 
en winterleden aan de club te binden, voor zover deze flexibele lidmaatschappen niet al bestaan. Dit 
vergt uiteraard wel meer werk van de ledenadministratie.  
Reactie van de leden: bij voorkeur geen negatieve begroting. Het tekort zou bv. kleiner kunnen 
worden door de post verkoop (tennisballen etc.) te halveren omdat het jaar al voor de helft voorbij 
is. Volgend jaar zal indien mogelijk de ALV weer in maart gehouden worden zodat een beter inzicht in 
het financieel verslag en de begroting mogelijk is, daar deze op kalenderjaar opgesteld worden.   
 
7. Verslag Corona jaar bij TCK 2020 
Ledenadministratie: Er zijn veel extra zomer/winterleden geweest, maar ook sporters die voor een 
half jaar lid zijn geworden. Helaas zijn we wel onze jeugdleden kwijtgeraakt. Het ledenaantal blijft vrij 
stabiel.  
Banen huren door voetballers (vv Oene) in de winter hebben we als bestuur toegestaan, ondanks dat 
deze voetballers (op een na) geen lid waren, dit met het oog op potentiële toekomstige 
lidmaatschappen en mensen in de gelegenheid te stellen toch te kunnen sporten in de lockdown 
periode. 
 
Secretaris: er is veel overleg met gemeente geweest over de coronamaatregelen, steeds snel 
geschakeld zodat er zoveel mogelijk getennist kon worden. Ook is een recordaantal nieuwsbrieven 
naar de leden verstuurd, waarmee geprobeerd is zo goed mogelijk contact te houden met de leden.  
  
Technische Commissie: helaas zijn er weinig toernooien, wedstrijden en competities gespeeld.  
Toch, met een positief gevoel vooruitkijkend, zal er in augustus weer een paard-veulen toernooi 
georganiseerd, een pop-up toernooi (2x), waarbij er veel enthousiaste reacties van leden zijn die 
graag iets willen doen. Het toernooi in september gaat (onder voorbehoud) door, wellicht zonder 
thema omdat hier vooraf kosten voor gemaakt moeten worden. Advies van de aanwezigen is om dit 
toernooi nog voor de zomervakanties open te stellen. 
  
Park- en kantinebeheer: Het verslag was niet tijdig aangeleverd voor de stukken, excuses hiervoor. 
Guus licht toe dat de vrijwilligers steeds doorgewerkt hebben om de banen en het park netjes te 
houden, ook onze schoonmaakster Gerda is elke dag aanwezig geweest om o.a. de toiletten schoon 
te maken, zeer noodzakelijk in deze periode. Helaas hebben we wel wat voorraad moeten wegdoen, 
er wordt opgemerkt dat dit bij andere clubs tegen inkoopprijs aan de leden is aangeboden. Dit zal 
een eventuele volgende keer overwogen worden, echter het ging niet om grote aantallen. Het 
plaatsen van zonnepanelen op het clubhuis is in onderzoek, Guus verwacht binnen 2 maanden alle 
offertes binnen te hebben.  
Vacatures: hoofd parkbeheer is nog open, ook wordt een bar coördinator gezocht. Graag aandacht 
hiervoor en kandidaten melden bij het bestuur.   
 
 
  



8. Bestuurssamenstelling (Guus aftredend en niet herkiesbaar) 
Guus heeft aangegeven dat hij stopt in het bestuur en voor zijn opvolging is dus een vacature in het 
bestuur. Het verzoek is om hier kandidaten voor aan te dragen. Officieel afscheid van Guus volgt nog.  
Rob Dalhuisen is bereid om volgend jaar met Peter Bloemberg de kascontrole doen.  
 
Thom geeft aan dat het bestuur een aantal dingen graag zouden willen onderzoeken. Een daarvan is 
de vrijkomende ruimte naast het park, waar we wellicht kansen zouden hebben voor een Padel baan. 
Thom is bij een bijeenkomst van de gemeente geweest, er zijn wellicht subsidiepotjes voor aanleg, 
dus als iemand zich hiervoor in wil spannen, laat het ons weten. Oscar geeft aan via Padel Nederland 
veel contact te hebben over mogelijke locaties, hij wil het bestuur hier wel in begeleiden en 
adviseren. Het bestuur is hier erg mee ingenomen. 
 
Vervanging van meubilair binnen zal alsnog opgepakt worden onder leiding van Ingrid Kloezeman. 
Hetzelfde geldt voor de fietsenoverkapping zodra dit mogelijk is, Oscar verwacht binnen komende 
weken de uitgevraagde offertes.  
 
Dringend verzoek is aan alle leden om de fietsen/brommers op de juiste plek te stallen. 
 
9. Rondvraag en sluiting 

 
• Menno: afhangen blijft zoals het is? Ja, dit is besproken in het bestuur.  Er is begrip voor ouderen die 

dit lastig vinden, echter vanuit de bond is het i.v.m. registratie aanwezigen op het sportpark lange tijd 
verplicht geweest. Op dit moment weten we niet zeker wat het beste is, om die reden houden we het 
reserveren zoals het nu is nog in stand.  
 

• Er zijn wat vragen/ideeën over hoe de reserveringsapp in te stellen, b.v. ook mogelijk maken van kwart 
over of kwart voor te reserveren. Het bestuur zal hiernaar kijken. 
  

• Er wordt aangegeven da de website verouderd is, m.n. de foto’s. Oscar stelt voor een fotograaf te 
regelen die wat nieuwe foto’s maakt en zal dit op zich nemen. Ook wordt het belang van social media 
besproken. Ondanks diverse verzoeken aan wat jongere leden is er nog niet niemand bereid gevonden 
om dit op te pakken. Eventueel kunnen we hulp hiervoor inhuren. Het idee wordt geopperd om Taco 
Hoppener (https://www.clevermedia.nl/) eventueel te vragen om hulp.     
 

• Aangegeven wordt door Jacques dat het jammer is dat er te weinig te bieden is voor de jeugd die wel 
wil tennissen. Maudi antwoordt dat er diverse oproepen om hulp zijn gedaan om jeugd actief te 
krijgen op tennisbaan.  Ook heeft zij hierover het gesprek met Mark Verra gevoerd, naar aanleiding 
daarvan zijn er een paar woensdagmiddagen georganiseerd voor de jeugd. We hopen dat misschien 
Padel een impuls kan geven aan de jeugd.  
 

• Oscar vraagt of het mogelijk is een airfryer aan te schaffen voor de keuken, in het kader van gezondere 
snacks en een soms niet werkende frituur. Het bestuur zal dit overwegen.  
 

• Menno: is het bestuur alert op de gewijzigde aansprakelijkheid? Ja, dit is onder aandacht.  
 
 
 
De voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering en dankt allen voor hun komst.  
 
 


