
 

 

 

 

 

 

 

Notulen van de Algemene ledenvergadering  
TVG Gennep dinsdag 3 maart 2020 

 
Afmeldingen zijn er ontvangen van: Michel Roersch, Wim en Riny Arts, Mariska van Gelder-van 
den Hoogen, Adry van den Bergh, Ellie Lenssen en Wouter de Vries. 

 

De voorzitter opent om 20.07 uur de vergadering en sluit deze weer omdat het quotum niet is bereikt. 
Vervolgens opent de voorzitter opnieuw de vergadering. Er zijn 30 leden aanwezig. 

 

1 Opening en vaststelling agenda. 
 

  
2 Notulen van de algemene ledenvergadering 2019 

De vergadering gaat akkoord met de notulen 2019. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De notulen 
worden hiermee goedgekeurd. 

  
3 Jaarverslag 2020. 
 De voorzitter leest een gedeelte van het jaarverslag voor: 

 
De activiteiten: 
De competitie door de weeks was weer goed bezet.  Met name op de vrijdag blijft het zeer druk en zijn er 
weer teams moeten uitwijken naar andere parken. Voor de competitie in het weekend was er en is er ook 
in 2020 nog voldoende groei mogelijkheden. Sportief gezien hebben de teams het goed gedaan en zijn er 
meerdere teams kampioen geworden. 
 
De twee open toernooien met Pinksteren en Kerst waren weer een groot succes. En zijn prima verlopen.  
Het Pinkstertoernooi moest het doen met minder deelnemers dan voorgaande jaren. Dit is geëvalueerd 
niet direct een reden voor gevonden behalve het tijdstip waarop Pinksteren viel. De eerste aanzet voor de 
organisatie is weer genomen. Met een tijdige voorbereiding, sfeer verhogende aankleding en goede 
samenwerking met de kantinecommissie, hopen we aankomend jaar het aantal deelnemers weer te 
herstellen.  
Het Kersttoernooi had wel een toenemend groot deelnemers veld. Wel is het zo dat we voor het 
Kersttoernooi op zoek moeten naar een nieuwe hoofdsponsor. En ook naar een nieuwe Toernooileider.  
De beide toernooien zijn zeer belangrijk voor onze club zowel sportief als financieel. Dus zullen we aan 
beide open punten veel aandacht besteden. 
 
Het clubtoernooi zien we al jaren teruglopen. Dit jaar is besloten de clubkampioenschappen die normaal 
een week duurde, terug te brengen naar een dag-evenement (29 maart 2020) waarvoor om de ‘Cup of the 
Club’ gestreden kan worden. Dit meer in lijn met het succes wat we hebben gezien bij de nostalgische 
dag.  
 
Een nieuwe activiteit was dit jaar onze nostalgische dag. Op initiatief van onze leden Ivo Reintjes, Piet 
Jetten, Henk Jansen, Henri Akkersdijk en Willy Jansen werd er een zeer leuke dag georganiseerd  wat 
een groot succes was. Het gaf weer een ouderwets gevoel en gezelligheid. Onze dank hiervoor.  
 
Bij de jeugd wordt er nauw samen gewerkt met Ottersum en Heijen om trainingsgroepen en competitie 
teams zo goed mogelijk samen te stellen qua niveau en spel plezier. 
De competitie is dit jaar bij ons op het park afgesloten met een onderling toernooi en BBQ wat weer een 
geslaagde dag was. 
 
Ook op Bestuurlijk vlak wordt er steeds meer samenwerking gezocht met de regio clubs. Met name met 
Ottersum en Heijen wordt deze samenwerking steeds intensiever. 
Deze trend hebben we de laatste jaren ingezet voor trainingen en competities en zal ook eventueel verder 
ontwikkeld worden op andere gebieden. 

 
 

 

 

 



 
 
 
Ons park: 
 
Ons park wordt wekelijks netjes onderhouden. In 2019 is er een klusdag georganiseerd. Een aantal 
enthousiaste leden hebben hier de handen uit de mouwen gestoken om achterstallig onderhoud te 
plegen.  Onder andere zijn de goten schoongemaakt, de tafels van buiten onderhouden en de kelder 
opgeruimd . Deze dag willen we net als het in het verleden weer jaarlijks terug laten komen.  
Voor 2020 zijn we in gesprek met de gemeente voor een budget om groot onderhoud aan het paviljoen te 
doen.  We willen o.a. de Kleedruimtes opknappen. 
  
Het bestuur: 
 
Het bestuur is in het afgelopen jaar zes keer bij elkaar gekomen.  
In 2019 hebben we 2 nieuwe bestuursleden verwelkomt Carla voor o.a. Toernooi en Activiteiten 
commissies en overige TC zaken en Maud voor PR, website en communicatie. 
Naast de voortgang van de lopende bestuurszaken heeft blijft met name het leden bestand een hoge 
prioriteit hebben.  
Met het initiatief van de Leden begeleiding- commissie onder leiding van Anne vd Hoogen zijn er reeds 
veel initiatieven ontplooit die bijgedragen hebben aan het verbeteren van de processen om nieuwe leden 
beter te begeleiden en bestaande leden te behouden.  
 
Kantine zaken: 
 
Vanaf begin 2019 hebben we een zo goed als nieuwe kantinecommissie. De kantinecommissie bestaat uit 
Harald Jansen (was al lid), René Rutten, Maikel den Boer, Jacco Vos, Antoine van Bergen en Harry 
Beckers. Harry Beckers is namens de kantinecommissie lid van het bestuur. René Opsteegh blijft de 
inkoop doen. Verder hebben we Henriëtte Hubbers bereid gevonden om de kantine voor de open 
toernooien aan te kleden. Lieke Geurts en Joyce Spanjers bedenken, doen inkoop en zorgen voor een 
draaiboek voor de hapjes tijdens de open toernooien.  
 
Wat betreft kantinediensten waren we het afgelopen jaar over het algemeen tevreden met de opkomst en 
de inzet. Helaas zijn er nog steeds leden die niet het besef hebben dat bij het niet nakomen van afspraken 
anderen hier de dupe van zijn. 
Met het huidige ledenaantal en rekening houdend met leeftijd, afkoop en vrijstellingen hebben we dit jaar 
86 mensen om kantinedienst te draaien. Daardoor zijn we weer genoodzaakt het indelen van 
kantinedienst te beperken tot toernooien, competitie en enkele andere activiteiten. Zoals voorgaande 
jaren wordt verwacht dat iedereen drie keer een kantinedienst draait. Anne van den Hoogen beheert de 
dienstenplanner en regelt twee momenten van inschrijving, in maart en in augustus. Wanneer je niet zelf 
inschrijft wordt je door ons ingedeeld. Voor de beide open toernooien kan er naast bardienst ook voor 
hapjesdienst worden ingeschreven. 
 
Officieel moeten vrijwilligers werkzaam achter de bar van een sportclub een Instructie Verantwoord 
Alcohol schenken (IVA) hebben gevolgd. Daarom zullen alle leden een e-mail ontvangen met het verzoek 
de internetcursus te volgen, de test te doen en het certificaat door te sturen. 
 
Per 1 januari zijn de inkoopprijzen van een aantal artikelen weer gestegen. De prijzen in de kantine 
worden hiermee geïndexeerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ons ledenbestand: 
 
Het ledenbestand loopt al jaren terug en is nu weer sterk teruggelopen en bedraagt op dit moment 190 
leden, waarbij ook de jeugd erg terugloopt. In 2019 zijn we begonnen met een ledenwervingsactie dit 
heeft ondanks het dalende aantal nieuwe leden opgeleverd, in 2020 gaan we verder met deze actie. 
 
 

Leden TVG  

 

 

2015 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

        

Jeugdleden Jongens 31 28 29 24 18 13 

 Meisjes 13 15 13 8 5 10 

 Totaal 44 43 42 32 23 23 

Seniorleden Mannen 135 129 128 119 108 99 

 Vrouwen 80 80 71 68 64 68 

 Totaal 215 209 199 187 172 167 

G-Leden Mannen 13 10 6 0 0 0 

 Vrouwen 3 1 2 0 0 0 

 Totaal 16 11 8 0 0  

 

Totaal 

Mannen 

 

179 

 

167 163 143 126 
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Totaal 

Vrouwen 

 

96 

 

96 86 76 69 

 

78 

Totaal  
275 263 249 219 195 190 

 
 
Contributie 2020 
De contributie voor seniorleden opgenomen in de begroting 2020 bedraagt € 130 per persoon voor één 
jaar. De contributie van trainende jeugdleden wordt in één bedrag met de training betaald, een bedrag van 
€ 199,- per jaar. De contributie van niet trainende jeugdleden is € 65. 
 
Voorstel contributie 2020: 
Senioren:     € 130 
Junioren en training:  € 199 
Junioren:  € 65 
 
 
Acties en open NEEDS seizoen 2020 
 

• We zoeken nog leden voor de toernooi commissies! Aanmelden bij Carla 

• We willen graag aankomend seizoen de kleedkamers opknappen. Welke handymannen willen 
hierin meedoen? 

 
 

4 Financieel verslag 2019 
 

 Toelichting op de balans per 31 december 2019 

• In 2019 zijn er geen investeringen geweest. De afschrijvingen bestaan uit € 10.938 voor de banen 
en het hekwerk. Op het gebouw wordt niet meer afgeschreven, de bodemwaarde is bereikt. Op 
de inventaris is € 3.223 afgeschreven. 

• De overige vorderingen bestaan uit verschillende bedragen dat zijn de rente baten, 
vooruitbetaalde verzekeringskosten en abonnementen, omzet per pin van december en de 
opbrengst van het 4e kwartaal van de loten van de Vriendenloterij. Deze bedragen zijn inmiddels 
op één na ontvangen. 

• De debiteuren bestaan uit nog te ontvangen sponsorkosten en nog te ontvangen bedragen voor 
doorbelasting training. Op 2 debiteuren na is alles ontvangen.  

• De liquide middelen bestaan uit het kasgeld, de rekening-courant en de spaarrekening beide bij 
de Rabobank. In 2019 is de spaarrekening met € 9.500 toegenomen, dit is conform de 
afschrijving op de toplaag van de banen. Om voldoende te sparen hebben we nog wel wat in te 
halen van voorgaande jaren, maar het gaat de goede kant op. Het sparen is een voorwaarden 



van de Gemeente Gennep en Stichting Waarborgfonds Sport, zodat we in de toekomst de 
vervanging van de toplagen met eigen middelen kunnen doen.  

• Het eigen vermogen is opgebouwd uit de stand per 31 december 2018 en het resultaat over 
2019. 

• Het lang vreemd vermogen bestaat uit twee leningen, de oorspronkelijke hoofdsom per lening is € 
70.000, op beide leningen wordt maandelijks € 420 afgelost. Stand per 31-12-19 € 54.178 per 
lening. Voor deze leningen staat de Gemeente Gennep en Stichting Waarborgfondssport beide 
voor de helft garant.  

• Het kort vreemd vermogen bestaat uit: crediteuren € 1.531 (nog te betalen rekeningen per 31 
december 2019, op een bedrag van de knltb na, dit gaat mis bij de KNLTB), vooruitontvangen 
bedragen sponsoring vooruit betaald, spaarkas leden € 1.480 en nog te betalen bedragen van € 
58, dit zijn bankkosten. 

 
 

Toelichting op de resultatenrekening 2019 
 

• In 2019 is een positief resultaat behaald van € 9.317. 

• De opbrengsten zijn met name gedaald door afname kantineopbrengsten en afname contributie 
inkomsten.  

• Exploitatiekosten zijn gestegen door onderhoudskosten, in 2018 zaten hier opbrengsten van de 
verzekering bij. Daarnaast hebben we een nieuwe motor in de grasmaaier moeten plaatsen en 
onderhoudskosten aan de cv-ketel en verwarmingen gehad.  

• De energiekosten zijn wederom in 2019 afgenomen. 

• Vanaf 2019 heeft de gemeente de subsidieregeling onroerendzaakbelasting voor verenigingen. 
Hierdoor hebben wij in 2019 de ozb terug ontvangen en dit zal in 2020 ook weer zijn.  

• De kosten van de competitie senioren zijn met ruim € 1.000 gedaald door de eigen bijdrage per 
competitieteam. Dit is een mooie bijdrage voor ons spaarpotje. 

• De overige kosten zijn in lijn met voorgaande jaren en de begroting.  
 
  
 

5 Begroting 2020 
De begroting is opgesteld aan de hand van de werkelijke cijfers over 2019 rekening houdend met onze 
plannen en prijsstijgingen in 2020. In de begroting zijn geen bijzonderheden, in 2020 zijn er geen 
geplande investeringen, alleen standaard kosten, met uitzondering van de ledenwervingsactie. Maar ook 
aankomend jaar zullen we op onze uitgaven moeten letten en waar nodig is bezuinigen. Met het dalende 
ledenaantal, moeten dezelfde vaste kosten worden voldaan en reserveringen worden gemaakt voor de 
toekomst. Zoals uit de begroting blijkt, kunnen we in 2020 de aflossingen voldoen en blijft er een klein 
deel over om te sparen. Dit komt alleen niet overeen met de afschrijvingen op de banen. Een stijging van 
de inkomsten is dus van groot belang, om voldoende te reserveren.  Het resultaat begroot na 
afschrijvingen is  € 3.243.  
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Kascommissie  
De kascommissie bestaande uit Cor van Schaijk en Pascal Gisbers hebben de kascontrole gedaan. Laisa 
heeft inzage gegeven in de financiële administratie. Cor en Pascal hebben vastgesteld dat de 
administratie keurig verzorgd is. Zij complimenteren de penningmeester en stellen de ledenvergadering 
voor decharge te verlenen aan het bestuur. 
Dank aan Cor en Pascal. 
Volgend jaar zullen Cor van Schaijk en Ruud Zwollo de kascontrole uitvoeren. 
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Bestuursverkiezingen 
 

Aftredend volgens schema:  
Dit jaar zijn Michel Roersch en Nicole Geutjes aftredend. 

 
Michel en Nicole zijn niet herkiesbaar. 
Gwen Zwollo zal namens de jeugdcommissie in het bestuur plaatsnemen. 
Maud zal voor nu de taken van Nicole overnemen. 
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Rondvraag 
Frans Simons: wordt er naast trainingen ook samengewerkt met andere verenigingen over het 
samengaan van de parken? We hebben 2x per jaar overleg met andere verenigingen in de gemeente. Op 
de lange termijn denken we daarover na. Er zijn nog geen concrete afspraken. Verzoek om 
verslaglegging van deze overleggen voor de leden. 
Anne vd Hoogen: wil iemand niet in de jeugdcommissie, maar wel plannen? Dan wil Anne de 
kantineplanning graag uit handen geven. Anne maakt een beschrijving van de werkzaamheden en de tijd 
die ze eraan besteed. 
 
Jubilarissen 
50 jaar lid: Lex Hollanders 
De voorzitter heeft een kort woordje voor Lex. 
 
25 jaar lid: Laisa Noy 
Ook voor Laisa heeft de voorzitter een kort woordje. 
 
Beiden gefeliciteerd! 
 

  
20.55 uur. De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een sportief 2020. 

  
 


