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 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 
TV Smash op 28 november 2017 

 
 
 

Aanwezig  Afwezig met kennisgeving 
       

Leden Vrijwilligers  Leden Vrijwilligers 
Martijn Bruijnes  Annelies Abbas  Olaf van den Eijnde Mark de Bouter 
Sigrid de Kort Barth Alvenaar    Marloes Brabander 
Peter Roozen Leny Heeremans   Ouder(s) van  Ria Brussen  
  Frans Hoebee   Ischa Bronsveld Frans van Buggenum 
Ouder(s) Bep Klijn   Dana Brouwer Natascha Diseraad 
Fanny Akkerman Thera van Kouterik   Annemarie Göbel (Jannie)  Nicky Janse 
Paul Bruijnes Henk van Loon   Joshua Diseraad Eveline Kippuw 
Henry de Deugd  Koja Mekkelholt   Daniël Hubregtse Jan Klinkenberg 
Rob Göbel Nico van het Nederend   Mandy Huges Janneke Mittertreiner 
Jan de Goede Irma Neeskens    Gerben Joustra Michael Steenbergen 
Klaas de Kort André Smit   Aimée Kraak Mok van Stein 
Joke de Kort Monique Somers   Anja Ramakers   
Janny Koster Louise Worth   Maarten Willemse   
Yvonne Noordermeer       
Wim van Rooij Bestuursleden   Vertegenwoordiger(s) van   
Ali Roozen Marja van den Heuvel    Joan van Zon    
Ben Roozen Jos Huigen      
Marijke Smits Yolanthe Kuttschrütter      
  Fred Loonen      
  Michiel Neeskens      
          

 
 

1. Opening 
Om 20.05 uur opent de voorzitter, Yolanthe Kuttschrütter, de ALV en heet alle aanwezigen van harte 
welkom.  
 
 

2. Binnengekomen stukken 
Er zijn geen binnengekomen stukken.  
 
 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 29 november 2016  
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 
 

4. Jaarverslag van het secretariaat 2016/2017 
De secretaris, Jos Huigen, meldt dat het bestuur het afgelopen (boek)jaar 8 x voor een reguliere 
bestuursvergadering bijeen is geweest en 1 x een bijeenkomst heeft georganiseerd met alle 
commissies van TV Smash. Voor het overige verwijst hij naar het schriftelijke jaarverslag.  
 
Geen vragen over het verslag aan de orde zijnde, nodigt hij de aanwezige commissieleden uit om een 
voor een naar voren te komen en een korte toelichting te geven op hun eigen jaarverslag.   
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5. Jaarverslagen commissies 2016/2017    
� In hun toelichting op het verslag van de Vrijwilligerscommissie, melden Marja en Monique dat zij van 

zins zijn om in het voorjaar van 2018 een EHBO-cursus voor geïnteresseerde vrijwilligers te 
organiseren. Op de vraag van Marijke Smits of deze cursus ook toegankelijk is voor de gastvrouwen, 
wordt bevestigend geantwoord.  
Enige tijd geleden is geïnventariseerd welke vrijwilligers over een EHBO-diploma beschikken. Er 
wordt aan gewerkt om deze vrijwilligers ook te ‘oormerken’ op de wekelijkse indeling.   
Marijke vraagt of het mogelijk is om voortaan in het verslag ook de vrijwilligers die ons hebben 
verlaten met naam en toenaam te vermelden.  

� De Sponsorcommissie kan volgens Frans Hoebee terugkijken op een geslaagd jaar. Alle 
doelstellingen zijn gehaald. Vrienden van Smash vormen een solide sponsorbasis. Voor het komend 
jaar hebben ING en Nelis zich al gemeld voor een financiële bijdrage.  

� Voor de Technische Commissie is de tweejaarlijkse indeling altijd de grootste klus, aldus Michiel 
Neeskens. De clinics waren weer een succes. Binnenkort staat een evaluatie van de huidige ranking 
op de agenda. Dit is van belang voor een goede indeling van degenen die willen deelnemen aan de 
aanstaande Special Olympics.  

� Voor de Ledencommissie houden Marijke en Natascha het wel en wee van alle leden in de gaten. 
Naast de persoonlijke aandacht voor de leden houden zij iedereen op de hoogte van wat er bij de 
leden speelt.  

� Bij monde van Janny Koster meldt de Evenementencommissie dat steun van ouders onontbeerlijk is 
om de diverse evenementen tot een succes te maken. Voor de komende periode staat de organisatie 
van de Special Olympics op de rol. De uitnodigingen hiervoor gaan binnenkort de deur uit (inmiddels 
gebeurd).  
 
 

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw kascommissielid  
Ben Roozen en Hans van Brero hebben de kas gecontroleerd op 6 november 2017, akkoord 
bevonden en het verslag ondertekend.   
Onder dankzegging voor hun (van Ben zelfs jarenlange) inzet en met instemming van de ALV worden 
zij vervangen door Bernard Schyns en Loek Timmer. Paul Bruijnes heeft zich opgeworpen als reserve 
kascommissielid. 
  
 

7. Financieel overzicht 2016/2017 
De penningmeester, Fred Loonen, geeft een toelichting op het financieel jaaroverzicht.   
� Sponsoring: een goed jaar, meer inkomsten dan begroot. De sponsoring van € 1.000 door de 

Rabobank was specifiek bedoeld voor de busreis naar het NK in Assen.   
� Baanhuur: de kosten voor de baanhuur van de Fablohal voor het lopend jaar zijn bij 

vooruitbetaling al gedaan in het afgelopen boekjaar; 
� Jubileum: jaarlijks reserveren wij € 500 zodat er voor het volgende feest weer een financiële 

basis is; 
� Smash kleding: jaarlijks wordt € 400 gereserveerd zodat er elke vier jaar € 1.600 beschikbaar 

is voor bijvoorbeeld nieuwe shirts; 
� Algemene reserve: vanuit het eigenvermogen blijft € 7.000 gereserveerd om eventuele 

mindere sponsor opbrengsten in de toekomst op te kunnen vangen; 
� Eigenvermogen: conform de afspraken in de ALV van 2015 wordt het eigenvermogen 

afgebouwd. Afgelopen boekjaar was dat ‘slechts’ met € 1.172; 
� De gespecificeerde kosten/baten van alle evenementen worden ter inzage op de 

bestuurstafel gelegd.  
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8. Vaststelling van de begroting 2017/2018 
� Voor het komend boekjaar is € 8.300 aan giften en sponsoring begroot.  
� Marja van den Heuvel licht op ludieke wijze toe op welke wijze wij geld van Nelis Partners BV 

hebben gekregen.   
� Op de vraag van Bep Klijn waarom voor het komend jaar € 600 minder is begroot voor 

lesmateriaal, antwoordt Fred Loonen dat wij de factuur voor de in het boekjaar 2015/2106 
aangeschafte T-shirts pas in het boekjaar 2017/2018 hebben ontvangen. Dat is komend jaar niet 
aan de orde.   

� De vervanging van alle tennisballen kost ongeveer € 800. De TC checkt de komende tijd de status 
van de ballen. Overigens slijten de huidige ballen niet veel.  

 
 

9. Vaststelling van de contributie 
Alle aanwezige en stemgerechtigde leden (c.q. hun wettelijke vertegenwoordigers) gaan akkoord 
met het voorstel van de penningmeester om de seizoens-contributie per 1 april 2018 te handhaven 
op € 90,00. 
 
 

10. Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement  
� Paul Bruines stelt voor om bij de voorgestelde wijziging van art. 16 een hardheidsclausule op te 

nemen; 
� Marijke Smits wijst het bestuur erop dat de formulering van de voorgestelde wijziging (art. 17) 

over de opzegtermijn van twee maanden en de daaraan gekoppelde betalingsverplichting strijdig 
is met art. 5 lid 2 van de statuten. De voorgestelde wijziging van dit artikel zal daarom worden 
herzien.   

� Ter verduidelijking zal art. 25 worden aangevuld met de vermelding dat het omslaan van de 
kosten over de leden uitsluitend geldt voor overnachtings- en dinerkosten die door de 
organiserende organisatie worden aangeboden;  

� Bij art. 29 zal expliciet worden vermeld dat herbenoeming van een kascommissielid voor 
eenzelfde periode van twee jaar een uitzonderingsgeval behoort te zijn; 

� De in art. 30 genoemde buddy’s zijn géén algemene vrijwilligers, maar slechts ten tijde van 
toernooien waar zij als zodanig fungeren; 

� Art. 33: vermelden dat een VOG 5 jaar geldig is. Dit staat ook in het beleidsplan. De 
vrijwilligerscommissie houdt bij wanneer een VOG verloopt en neemt daarop actie.    

� Rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op zowel leden als vrijwilligers zullen ook onder 
het kopje Vrijwilligers worden vermeld.  

� De ALV stemt ermee in dat bovengenoemde amendementen door de secretaris worden verwerkt 
in het voorstel wijziging HHR. Het aangepaste voorstel zal ter accordering per mail worden 
toegezonden aan de tijdens de ALV van 28-11-2017 aanwezige stemgerechtigden.  

 
 

11. Wisselingen commissie- en bestuursleden  
� Koja Mekkelholt heeft in de loop van het jaar haar taken binnen de vrijwilligerscommissie 

overgedragen aan Monique Somers;  
� Louise Worth heeft de evenementencommissie verlaten. Zij laat een vacature achter naast de 

huidige commissieleden Janny Koster en Irma Neeskens-van Staveren; 
� Onder luid applaus wordt Fred Loonen herkozen als penningmeester; 
� Michiel Neeskens treedt af als bestuurslid TC. Met instemming van de ALV wordt hij opgevolgd 

door Nico van het Nederend. Michiel blijft wel behouden als commissielid van de TC.  
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Met een bloemetje bedankt het bestuur de afgetreden commissieleden en bestuurslid voor hun inzet 
en betrokkenheid bij TV Smash.  

 
 

12. Rondvraag 
� Op de vraag van Bep Klijn of Michel Admiraal inmiddels gediplomeerd trainer is, wordt 

bevestigend geantwoord. 
� Marijke Smits vraagt of het mogelijk is dat nieuwe vrijwilligers zich in de nieuwsbrief voorstellen, 

zodat ze bekend zijn bij leden en ouders; 
� Annelies Abbas informeert of voor ouders, die als buddy willen fungeren, een voorlichtings- of 

trainingsavond georganiseerd kan worden. Marja antwoordt dat er sowieso gewerkt wordt aan 
een ‘protocol’ voor buddy’s.  
 
 

13. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.15 uur.   


