
Notulen ALV 31-01-2019 
Aanwezig bestuur: Rob (voorzitter), Kees (penningmeester), Anouk (voorzitter jeugdcommissie) 
Afwezig: Patricia en Maarten 
Aanwezig leden: 43 leden hebben de presentielijst getekend 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Einde: 21.25 uur 
Locatie: TOC / ’t Hooghe Dorp, Groenedijk 48 Capelle aan den IJssel 
 

1. Opening 
Rob opent de ALV en sluit direct i.vm. niet behalen quotum, Bijzondere Ledenvergadering direct 
geopend. Opmerking door Willem van Dam denkt dat we de 10% misschien wel gehaald hebben. 
Actie: Op de website een machtigingsformulier om te downloaden mochten leden niet bij de ALV 
aanwezig kunnen zijn. 
 

2. Conceptnotulen 
Geen vragen over de notulen van de ALV 20-1-2018, deze worden gelijk goedgekeurd. 
 

3. Algemene beschouwingen 
 
Open dag 
Nader te bepalen 
DJK 
Voorrondes bij ons, hoofdtoernooi in Lisse 
Masters 
Gaan dit jaar ook door, puntjes van kritiek naar KNLTB om het komend jaar beter te laten lopen. 
Vooral communicatie rondom planning met KNLTB moet beter.  
Toe te voegen 
Niets, geen toevoegingen op de agenda van andere leden.  
 

4. Resultatenrekening 
Geen vragen over 2018. Martin bedanken, afspraak gemaakt om zoveel mogelijk leden tot ons te 
betrekken door zoveel mogelijk banen ter beschikking te stellen. Inkomsten minus kosten; wat 
eventueel overblijft wordt doorgerekend voor baanhuur. Martin neemt wel groter risico omdat niet 
bekend is welk bedrag precies overblijft.  
 

5. Begroting 2019 
Vraag van leden toernooilicenties staan aan creditkant, dit moet echter debit zijn is zijn mening. 
Uitleg van Kees en Rob dat deze toernooilicenties een vergoeding zijn voor het organiseren. 
Nogmaals vraag over het aantal banen dat TOC op dit moment huurt. Uitleg Kees en Rob dat er geen 
vast aantal banen worden gehuurd. In overleg met Martin zullen zoveel mogelijk banen ter 
beschikking worden gesteld.  
Verantwoording afgelegd aan Bert de Ruiter over de begroting, deze is goedgekeurd en getekend. 
Budget 2019 zou eventueel nog aangepast kunnen worden vanwege nieuwe ideeen of afspraken. 
Hiervoor zal dan uiteraard een vergadering worden ingelast. 
 
Tussendoor: Rob wilt 2 mensen erelid maken van TOC; Hielke Hielkema vanwege 30 jaar 
lidmaatschap en vrijwilligerswerk voor de club en Maarten Beckx vanwege inzet en groei van 
jeugdafdeling. Leden zijn het hier mee eens.  
 
 

6. Bestuurlijke wijzigingen: 



Rob Voortmeijer (voorzitter) treedt af, is niet herkiesbaar. De heer Remco Beuvens stelt zich 
verkiesbaar als nieuwe voorzitter. 
Stemmen 
Patricia Ansink (voorzitter TC) treedt af, is niet herkiesbaar. De heer Willem Blom stelt zich 
verkiesbaar als voorzitter TC. 
Stemmen 
Maarten Beckx (secretaris) treedt af, is niet herkiesbaar. Mevrouw Chantal Hallatu stelt zich 
verkiesbaar als secretaris. 
Stemmen 
Anouk Heijnraets treedt af, is niet herkiesbaar. Blijft nog wel ondersteunend JC. Voor haar heeft Max 
Barendregt zich verkiesbaar gesteld. 
Stemmen 
Met een algemeen applaus wordt het nieuwe bestuur goedgekeurd.  
 

7. Pauze 
Rob besluit punt 7 en 8 om te draaien en eerst pauze te houden. Kwartiertje pauze, het nieuwe 
bestuur neemt plaats. 
 
Martin neemt het woord om Rob nog een keer te bedanken en heeft namens het tennispark nog een 
bedankje. Uiteraard ook alle andere bestuursleden dank voor inzet.  
 

8. Mededeling kascommissie  
 

Kascommissie: decharge  
Leden kascommissie nog te bespreken.  
 

9. Overige mededelingen van het (nieuwe) bestuur 
Remco, veel zin om met nieuwe bestuur vereniging weer op te bouwen.  aantal mensen al gesproken 
om ideeën te verzamelen en een club vrijwilligers om zich heen te verzamelen. Er is tijd nodig om 
wat dingen op te bouwen, maar kom vooral ook naar ons toe met ideeën en zeker ook met 
frustraties, over eventuele communicatie over oa banen en beschikbaarheid.  
Rob bedanken, blijft wel de toernooien doen, waarvoor dank.  
Evt nieuwe BLV uitschrijven voor eventueel nieuwe leden, andere lijn inzetten of doorzetten? 
Willem: vraag aan leden: waarom zijn wij gepassioneerd lid, hebben leden (nieuwe) ideeën wel of 
niet en laat dat ook weten. Wouter Last start discussie over communicatie naar de leden, ik krijg 
geen e-mail. Banen zijn op zondag bezet, geen e-mail of communicatie, kost ons leden, kleine moeite 
om iets te laten weten. De jeugd heeft de toekomst, maar voordat zij volwassen zijn is de club al 
opgedoekt. Elk jaar worden beloftes gemaakt. Dick: er zit nu 5 minuten nieuwe ploeg, geef ze even 
tijd. Oke, zegt Wouter, zie het even als opbouwende kritiek. Er wordt afgesproken dat de 
communicatielijnen bekeken worden maar er is ook zeker een “plicht “vand eleden om de 
beschikbare informatie te zoeken. Chantal; emails komen in de spambox, leden advies om het 
emailadres van TOC in eigen adresboek op te slaan zodat dit niet gebeurt. Wellicht via KNLTB app 
proberen communicatie te verbeteren, dit moeten we nader onderzoeken wat mogelijk is.   
Opmerking Willem, het is geen jeugd tegen senioren, maar elkaar een handje helpen, zodat we met 
elkaar een gezellige club kunnen onderhouden. 
Iemand? Wout Last nog een keer: over de notulen van vorig jaar, achterstallig baanonderhoud? 
Eventueel gemaakte afspraken inkijken. Willem van Dam, met of zonder gemeente ivm nieuwe 
situatie en nieuw bestuur om een eventuele medewerking vanuit de Gemeente te stimuleren. Dick:  
in principe zijn wij geen partij om nieuwe banen te eisen, omdat we niet genoeg banen huren. 
 

10. Rondvraag 



Carmen: in verleden succes met Open Dag is daar al wat over bekend? Eventueel reclame op Capelle 
TV? Hij komt, definitieve planning nog niet duidelijk. Wel direct een Commissie Open Dag gevormd: 
Chris, Raoul, Peter en Carmen. 
Willem en Remco, een dag om met alle vrijwilligers bij elkaar te komen en eventuele commissies te  
laten ontstaan. Deze dag zal gepland worden op zondag 17 februari, een uitnodiging naar alle leden 
zal volgen.   
 
De vergadering is gesloten.  
 
 
 
 
 
 
 


