
Notulen Algemene Ledenvergadering TCA 
 
Datum : 7 maart 2016 
Aanvang : 20.00 uur 
Lokatie : Kantine clubgebouw 
Aanwezig : Gijs v/d Munckhof, Frenk Peeters, Robin Holle, Mariëlle Cuppen (notuliste) 
  Totaal 18 aanwezigen 
 
Afwezig (afgemeld): Hay Engels, Maria Meulendijks, Sjoerd Wijnhoven, Wiel van Rengs, Marcel Veekens, Petra 
van Doremaele, Herm Pouwels, Henk Wijnands, Dave van der Coelen, Evelyn van Bree, Piet Cuppen, Nellie Tielen, 
Peggy Wismans 
 

Punt Onderwerp Actie 

1 Welkomstwoord voorzitter 
Bedankt voor jullie aanwezigheid. 
  

 
 

2 Notulen ledenvergadering 2015 
Kascontrole door Maria en Frenk. Een bestuurslid mag geen kascontrole doen. Robin stelt voor om 
dit in de pauze te doen. Ton en John bieden zich aan. 
Verder geen op- of aanmerkingen. 
 

 

3 Verslag financiën/kascontrole 
Robin deelt een overzicht van de financiën van 2015 rond. 
Onderhoud gebouwen e.d. veel minder. Veel posten gelijk gebleven. 
Kantine; netjes meer inkomsten, zelfde inkoop. 
Verzekeringen gedaald, bestuursverzekering nu ondergebracht bij de gemeente en KNLTB. 
Opstal; Minten wil er vanaf. Komt nog een voorstel voor de toekomst. 
Vraag Marcel; energie (onderdeel kachel kapot, doet het nu weer). Nieuwe kachel kost € 3.500,00. 
Overige kosten; vrijwilligersdag, diverse zaken 
Conclusie: kleine + 
* Ton en John hebben kascontrole uitgevoerd; akkoord 
 

 

4 Verslag onderhoud 
Ramen zullen vervangen moeten worden (Hay Duykers). 
Dorpels vervangen 
Lamp vervangen 
Schakelaar baanverlichting vervangen 
Voorstel van Gijs om dit komende zaterdag te doen, Gijs zorgt voor materiaal. 
 
Baanonderhoud (Jan Driessen), dit jaar zelf losmaken. Gijs heeft nieuwe netten (koopje) gekocht, 
waarschijnlijk niet geschikt voor buiten. Dus toch nieuwe netten aanschaffen (vanaf € 150,= per 
net/per baan). 
Nieuwe houten bankjes (€ 40,00 per bank; 4 stuks nodig). 
Nieuwe bezems voor voeten te vegen. 
Nieuwe gravel besteld in Reuver; er zit modder in de bak, bak is van onderuit rot. Even kijken wat 
we hier mee gaan doen. Gijs kan een groot stuk plastic meenemen. 
Jan Verbers is gestopt, een nieuwe vrijwilliger is van harte welkom. Er wordt door meerdere leden 
actief meegeholpen. 
 

 

5 Verslag kantinecommissie 
Ton Derix; Redelijke omzet gedraaid. 
Ton en Monique stoppen met de kantinecommissie. Monique stopt dus ook met poetsen. 
Wie wil er meehelpen en Gertie assisteren. 
Assortiment; fritespan is een heikel punt. Gaan we hier mee door of niet omdat hier weinig gebruik 
van wordt gemaakt. 
Meer artikelen om met magnetron en tosti-ijzer op te warmen. 

 

 



Prijzen worden iets aangepast, qua verhouding. 
Bonnenkaarten; Ton zal het document doormailen en Marielle gaat dit in de dropbox plaatsen. 
Jubileum 20 jaar; Ton wil meehelpen. Sem en Wilbert willen ook meehelpen.  
Vraag of het wel nodig is om de sleutel nog ergens neer te leggen. Er wordt besloten om dit niet 
meer te doen. 
Tombola ook dit jaar. 
Facturatie Spar; met Robin overleggen hoe dit aan te pakken. Er is soms onduidelijkheid. 
Voorstel om de factuur eerst naar de kantinecommissie (Gertie) te laten gaan. 
 

6 Vacature bestuur; penningmeester 
Robin gaat er mee stoppen.  
Ton stelt voor om dit extern te laten doen. Volgens de statuten moet dit echter iemand van het 
bestuur zijn. 
Loek Philipsen is accountant, deze zal benaderd worden door Frenk. 
Robin wil er nog wel een jaar aanplakken. Het is ongeveer 15 uur per jaar werk. 
Rekeningen betalen, contributies, jaarrekening opmaken e.d. 
 

 

7 Bedanken commissieleden 
Ton Derix, Monique van den Munckhof, Robin Holle, Evelyn van Bree. 
Gertie: Mariëlle is van de wedstrijdcommissie gestopt. 
 

 

8 Verslag wedstrijdcommissie 
Ans Jeurissen: Is nog alleen ! 
 
Dorpencompetitie; organisatie wordt dit jaar door Gijs en Ans waargenomen. 
Dringende oproep: nieuwe commissieleden. 
Dit seizoen deelgenomen aan de wintercompetitie met TC Lottum / HTC en TCA; erg goed bevallen. 
 

 

9 Verslag jeugdcommissie 
Gaby van de Munckhof; geen schooltennis. 
Clubkampioenschappen; oudere jeugdleden hebben meegedaan met de senioren. 
Weekend; overnacht in het clubgebouw, tocht en gehandicaptentennis. 
Sjouke en Gaby verzorgen de Koningsspelen op 22 april 2016. 
Komend seizoen schooltennis, les via tennisleraar Maascourt (4 x 35 personen). 
Momenteel nog 1 meisje en 5 jongens. 
Tennisles; uitnodiging van Maascourt wordt door Frenk doorgestuurd (donderdag). 
Mooi feestje gaan maken voor deze groep als afscheid van de club. 
 

 

 PAUZE 
Tombola; 
Consumptiekaart van € 10,00 geloot door Theej Verheijen 
Consumptiekaart van € 20,00 geloot door Lambert vd Munckhof 
 

 

10 Mededelingen bestuur: Enquête TCA 
Er zijn 43 enquêtes retour, super ! 
Conclusie: De meningen zijn ongeveer 50% verdeeld. 
 

 

11 Toekomst TCA 
Gijs, Robin en Marielle hebben vorige week dinsdag een bijeenkomst SAAM bijgewoond. 
Zeer interessante avond. 
Ton wil dat we een plan A en B maken, waar we uit kunnen kiezen. 
Voorstel om de kantine van de voetbal over te nemen, ruilen. Daar nieuwe banen aanleggen. 
Verzoek aan iedereen om mee te denken. 
 
 

 



12 Jubileum TCA 20 jaar 
Is al ter sprake geweest. Ton, Sem en Wilbert gaan deel uit maken van de commissie. 
Marcel Verbers gaat ook deel uitmaken van de commissie. 
Er zal dit jaar daarom geen commissiedag plaatsvinden. 
 

 

13 Koningsspelen vrijdag 22 april 
Is reeds aan de orde gekomen bij de jeugdcommissie. 
 

 

14 NLdoet; zaterdag 12 maart 
€ 400,00 is reeds overgemaakt. 
Aanvang: 09.00 uur 
Gijs zorgt voor materialen, e.d. 
 

 

15 Dienstenveiling Gezondheidscentrum (Jan Driessen) 23 april 
T.g.v. 125 jarig bestaan van de parochie wordt er een feest georganiseer. Voor de kerk komt een 
grote tent te staan. 
Er worden een aantal diensten geveild en de opbrengsten gaan naar een goed doel. 
Voor 1 april een dienst aan te bieden waar mensen voor kunnen betalen, bijv. een tennisles. 
Hier wordt nog overleg over gepleegd en antwoord volgt. 
 

 

16 Rondvraag 
a. Theej Verheijen; is er onderhoud aan de banen nodig? Nee, de banen worden onderhouden. 
Dit jaar wordt er niet gefreesd (is vorig jaar gedaan). 
b. Jan Driessen; wanneer wordt er beslist inzake het nieuwe sportpark, is dit half augustus 
Antwoord: Nee. 
 
 

 

 


