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Van de voorzitter.
De afgelopen 10 jaar was u gewend op deze plek het portret van René de Haard aan te treffen.
Op de Algemene Leden Vergadering van 7 maart jl. heeft
René afscheid genomen als voorzitter. In die periode heeft hij op voortreffelijke wijze leiding gegeven aan onze club. Rustig, aimabel en
daar waar nodig duidelijk. Iedereen in zijn waarde latend, altijd een
luisterend oor en oog hebbend voor alle geledingen van de club en
knopen doorhakkend daar waar het nodig was. Ondanks dat hij er niet
op zat te wachten, was het voor mij, als zijn opvolger, mooi om René
namens het bestuur en de leden te mogen benoemen tot lid van verdienste.
Dit met instemming en applaus van de aanwezige leden op de ALV.
Ongetwijfeld hebt u de fraaie overkapping van het terras tegen het
clubhuis gezien. Gerealiseerd door vrijwilligers van onze vereniging.
Een knap staaltje vakmanschap en een prachtig initiatief. Een voorbeeld te meer van een flink aantal leden dat zich onbaatzuchtig inzet
voor OLTC Hartog. Verderop in dit blad leest u er meer over.

Bijzonder plezierig is te kunnen melden dat ons bestuur is uitgebreid
met Anita van der Sanden en Dorien van Erp. Op de ALV hebben zij
zich voorgesteld en toonden ook de aanwezige leden zich verheugd dat
zij het bestuur komen versterken.
Tot slot neem ik aan dat het u duidelijk is dat ik van vice-voorzitter
ben doorgeschoven naar voorzitter en kijk ik er naar uit om samen met
mijn medebestuursleden de belangen van onze mooie club te blijven
behartigen.
Ik zou zeggen: met zijn allen de schouders eronder, op naar het 100jarig bestaan van onze vereniging in 2027 en vooral….. veel genieten
op ons mooie park.
Dick Hubertus
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Datum: 7 maart 2022

Locatie: Clubhuis

Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig zijn: 21 leden, inclusief bestuursleden (zie presentielijst)
Afwezig met bericht van verhindering: 5 leden (zie presentielijst)
Secretaris :

Agenda

F.Coense

1.

Opening

2.

Mededelingen Bestuur

3.

Notulen ALV 20 september 2021 (zie Balorigheden 2021 nr.3)

4.

Jaarverslag secretaris 2021 (zie Balorigheden 2022 nr. 1)

5.

Financieel jaarverslag 2021

6.

Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe Kascommissie

7.

Decharge Bestuur

8.

Samenstelling Bestuur¹

9.

Begroting 2022

10.

Ontwikkeling ledenaantal

11.

Rondvraag

12.

Sluiting
Voorzitter:

1. Opening

René de Haard

De voorzitter, René de Haard, opent de vergadering en heet alle aanwezige leden van harte welkom.
Voor René is dit de laatste keer dat hij de ALV zal openen, omdat hij eind vorig jaar heeft aangegeven
bij deze ALV zich terug te trekken uit het bestuur. Later in deze vergadering zullen wij hierop nog terugkomen. Ook deze laatste keer heeft René zich voorgenomen om de vergadering zonder pauze af te
wikkelen.

Er zijn voldoende leden aanwezig om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.
Vervolgens maakt de voorzitter melding van het feit dat ons oud-lid Wil Kruijsen op 2 februari jl. is
overleden.
Hij vraagt de vergadering een moment stilte in acht te nemen, om Wil te gedenken.
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2. Mededelingen Bestuur

Pag.B
Zoals iedereen heeft kunnen zien is er een voortvarende start gemaakt met de bouw van een overdekt terras. De oude luifel was nagenoeg versleten en ook het bijplaatsen van een tent was niet de ideale oplossing.
Een aantal enthousiaste leden heeft toen het initiatief genomen om tot een fraaie permanente terrasoverkapping te komen. Zij hebben de plannen, inclusief begroting, voorgelegd aan het bestuur. Uitgangspunt hierbij was dat de materialen tegen inkoopprijs werden aangeschaft en dat de uitvoering in handen was van
vrijwilligers. Tegen een dergelijk hartverwarmend voorstel kon het bestuur geen nee zeggen en heeft de
plannen goedgekeurd.
Huub Brekelmans zou ook bij deze ALV aanwezig zijn, maar door het verzetten van de oorspronkelijke
datum (i.v.m. carnaval) kan hij vanavond helaas niet aanwezig zijn omdat hij in deze periode reeds een korte vakantie had geboekt.
3. Notulen ALV 20 september 2021
Deze notulen zijn opgenomen in Balorigheden 2021 nummer 3. Vanuit de vergadering zijn
geen op- of aanmerkingen op deze notulen, zodat deze onveranderd worden goedgekeurd.
4. Jaarverslag secretaris 2021
Dit jaarverslag is opgenomen in Balorigheden 2022 nummer 1. Vanuit de vergadering zijn
ook hierop geen op- of aanmerkingen en wordt dit jaarverslag onveranderd goedgekeurd.
5. Financieel jaarverslag 2021
Omdat de ALV 2021 pas is gehouden op 20 september 2021 is toen ook de Begroting 2021 pas gepresenteerd aan de leden. In deze begroting is toen al rekening gehouden met de ontwikkelingen over de eerste 8
maanden van 2021.
De penningmeester, Hans Frensen, geeft aan de hand van een diapresentatie een toelichting op de Balans
per 31-12-2021:
·

De waarde van de Vaste Activa is t.o.v. de waarde per 31-12-2020 toegenomen met € 2.420,00
i.v.m. de aanschaf van een nieuwe drankautomaat en afgenomen met € 9.180,00 i.v.m. afschrijvingen over 2021.( Zie hiervoor de Afschrijvingsstaat )

·

Het Eigen Vermogen is toegenomen met € 4.261,00, zijnde het positief saldo over het jaar 2021

·

De Reserve Groot onderhoud is toegenomen met € 2.000,00, zijnde het in 2021 gereserveerde
bedrag volgens de exploitatierekening.

·

Het bedrag van € 815,00 aan Crediteuren betreft rekeningen over 2021 die nog in 2022 moeten
worden betaald. ( Gem. belastingen € 271,00 en Tapwacht € 44,00 en Zorgboerderij Oijen €
500,00)

·

Het bedrag aan Vooruit ontvangen bedragen van € 875,00 betreft vooruit ontvangen contributie
2022.
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Overzicht Inkomsten 2021:
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·

De werkelijke inkomsten uit Contributies zijn ± € 1.000,00 hoger dan begroot. Dit is nagenoeg
geheel het gevolg van de succesvolle ledenwerfactie in de zomer van 2021.

·

De Barinkomsten zijn ruim € 1.000,00 hoger dan begroot. Bij het opstellen van de begroting
hebben wij rekening gehouden met zeer sterke terugloop van deze opbrengsten i.v.m. de coronamaatregelen. Door het versoepelen van deze maatregelen gedurende een bepaalde
periode in 2021 zijn deze inkomsten toch nog hoger uitgevallen.

·

Bij het begroten van de opbrengsten uit Sponsoring zijn wij ervan uitgegaan dat door
de coronacrisis mogelijk een aantal sponsoren hun sponsoring zouden opzeggen. Gelukkig zijn
nagenoeg alle sponsoren ons ook in 2021 trouw gebleven, waardoor deze inkomsten
€ 773,00
hoger zijn dan begroot.

Door de coronamaatregelen is er in 2021 geen VVO georganiseerd en zijn er ook geen Vrijwilligersactiviteiten verricht door onze leden. Voor VVO en de afkoop van de vrijwilligersactiviteiten waren in 2021
geen opbrengsten in de begroting opgenomen.

Overzicht Uitgaven 2021:
·

De Personele kosten zijn bijna € 800,00 lager dan begroot omdat door de coronamaatregelen ons
clubhuis gedurende een groot deel van het jaar niet mocht worden gebruikt. Hierdoor waren er
minder schoonmaakkosten.

·

De Kosten Park zijn bijna € 1.400,00 hoger dan begroot. De oorzaak
hiervan is: Vervanging van 2 lampen v.d. baanverlichting (± € 600,00)
Opknappen van de toeschouwersplekken bij baan 2 ( ruim € 800,00) Achterstallig onderhoud door Zorgboerderij Oijen ( € 500,00) Daarnaast werd
in 2021 voor ± € 500,00 minder zand verbruikt voor de banen

·

De kosten voor Energie, water en telefoon hadden wij al met € 2.000,00 verlaagd, omdat wij in
2021 een restitutie voor verbruik van gas en stroom over 2020 hebben ontvangen. Omdat in 2021
ook nog lang coronamaatregelen van toepassing waren, waardoor m.n. in de avonduren de banen
minder konden worden gebruikt, zijn deze kosten toch nog € 660,00 lager dan begroot.

·

Kosten Tennisballen betreft het aan de competitieteams KNLTB beschikbaar gestelde tennisballen.

· De lagere kosten Bestuur worden voornamelijk veroorzaakt door het niet doorgaan van de Commissieledendag i.v.m. de coronamaatregelen.
·

De kosten van Balorigheden hebben betrekking op de aankoop van postzegels voor het bezorgen
van ons clubblad buiten Oss
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De andere uitgaven in 2021 liggen nagenoeg in lijn met de Begroting.

Pag.D

Per saldo zijn de Inkomsten 2021 een bedrag van € 2.823,00 hoger dan begroot. Per saldo zijn de Uitgaven 2021 een bedrag van € 806,00 lager dan begroot. Hierdoor is het Batig Saldo over 2021 een bedrag
van € 3.629,00 hoger dan begroot en komt daarmee uit op € 4.261,00. Dit bedrag is toegevoegd aan het
Eigen Vermogen.

Het Saldo-overzicht 2021 en de Afschrijvingsstaat 2021 spreken voor zich.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en/of opmerkingen m.b.t. jaarstukken 2021, zodat deze hierbij
zijn goedgekeurd.

6. Verslag Kascommissie en verkiezing nieuwe Kascommissie
Namens de leden hebben Annelies Baas en Berry Crombach op 22 februari 2022 de voorgeschreven controle uitgevoerd op de administratie en het financiële beleid over het boekjaar 2021. Berry en Annelies hebben hun bevindingen vastgelegd in een verslag. Dit verslag wordt aangeboden aan de voorzitter. Rene de
Haard leest de Verklaring van de Kascommissie vervolgens voor. De vergadering gaat akkoord met deze
verklaring, waarmee de jaarstukken zijn goedgekeurd.
Vervolgens worden voor de Kascommissie 2022 voorgedragen de leden Annelies Baas en Hans Kanters.
Als reservelid voor de Kascommissie wordt voorgedragen Adri van der Heijden. De vergadering gaat akkoord met deze voordrachten.
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7. Decharge Bestuur

Naar aanleiding van het hiervoor gepresenteerde vraagt de voorzitter de vergadering om aan het bestuur
decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2021. Door de vergadering wordt deze decharge verleend.

8. Samenstelling Bestuur
Door het terugtreden van René de Haard als voorzitter en lid van het bestuur is er een vacature ontstaan in
het bestuur. Daarnaast is het al enige jaren de wens van het bestuur om het bestuur uit te breiden naar 7
personen, om daarmee te voldoen aan Artikel 9, lid 1 van de Statuten en daarmee ook een betere taakverdeling mogelijk te maken. Een aanvullende wens was om ook minimaal 1 vrouw in het bestuur te krijgen.
Hierdoor ontstaat derhalve nog een vacature. Het bestuur is ijverig op zoek gegaan naar leden die geschikt
zijn en ook bereid zijn om deze openstaande vacatures in te vullen. Het doet ons genoegen te kunnen meedelen dat het bestuur erin is geslaagd om vanavond 2 leden te kunnen voordragen om de vacatures in het
bestuur te gaan invullen. René vraagt aan Dorien van Erp-Keller en Anita van der Sanden om zich kort aan
de aanwezige leden voor te stellen. Vervolgens worden Dorien en Anita, onder luid applaus, benoemd tot
lid van het bestuur. Daarmee zijn voor het eerst in 10 jaar weer vrouwen vertegenwoordigd in het bestuur
van onze vereniging.
Volgens Artikel 9, lid 3 van de Statuten wordt de voorzitter door de ALV in functie gekozen.
Daarom is nu het woord aan René de Haard, die vanavond afscheid neemt als voorzitter en lid van
het bestuur.
René geeft aan dat het, ondanks een langdurige en zorgvuldige afweging, moeilijk voor hem was om deze
beslissing te nemen. Hij heeft 10 jaar lang op een zeer prettige wijze kunnen samenwerken in en met het
bestuur en met de diverse commissies in onze vereniging. Ook de onderlinge verhoudingen waren uitstekend, waardoor het al die jaren mogelijk was goede inhoudelijke discussies te voeren en uiteindelijk de
goede beslissingen te nemen. Anderzijds bespeurde René bij zichzelf een afnemende energie om zijn functie als voorzitter nog langer op een goede manier invulling te kunnen geven. Nadat René bij het bestuur
zijn aftreden had aangekondigd heeft het bestuur zich beraden over de opvolging van René. Het bestuur
had hier niet veel tijd voor nodig. Daarom heeft het bestuur unaniem besloten om Dick Hubertus, thans vice-voorzitter, voor te dragen als de nieuwe voorzitter van OLTC Hartog.
Onder luid applaus wordt Dick door de vergadering benoemd en draagt René de voorzittershamer
aan hem over.
Dick start zijn nieuwe functie met het uitspreken van een dankwoord naar René. Hij geeft aan dat
Rene op een voortreffelijke manier leiding heeft gegeven aan het bestuur. De kracht van René lag vooral in
het feit dat hij iedereen in zijn waarde liet en ook voor iedereen een luisterend oor had. Voordat er een besluit werd genomen moest iedereen in de gelegenheid zijn geweest om zijn mening te geven. Eén van de
hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap was ongetwijfeld de viering van het 90-jarig bestaan in 2017. Samen met een daartoe speciaal in het leven geroepen commissie heeft Rene van dit jubileum een evenement
gemaakt dat velen zich tot minimaal het 100-jarig bestaan in 2027 zullen blijven herinneren.
-7-

Pag. F

René had aangegeven dat hij bij zijn afscheid geen poespas wilde.
Daar dacht het bestuur echter heel anders over. Naast zijn 10-jarig voorzitterschap is René nog veel langer
een onvermoeibaar lid van een van de baanonderhoudsploegen, die ervoor zorgen dat onze leden steeds
weer kunnen tennissen op goed onderhouden banen.
Dit alles heeft ertoe geleid dat het bestuur thans voorstelt om René te benoemen tot

Lid van Verdienste.
De vergadering stemt hier van harte mee in.
Vervolgens overhandigt Dick aan René de daarbij behorende oorkonde en een
drankje om nog eens aan deze avond terug te denken.

9. Begroting 2022
Vervolgens is weer het woord aan de penningmeester, Hans Frensen, voor het presenteren van
de Begroting 2022. Ook dit gebeurt weer d.m.v. een diapresentatie met toelichting.

Begroting 2022
Bij de Begroting 2022 zijn wij ervan uitgegaan dat in 2022 de coronamaatregelen dusdanig zullen worden
versoepeld dat o.a. VVO weer kan worden georganiseerd en dat hierdoor ook weer vrijwilligersactiviteiten
van onze leden zullen worden gevraagd.

Inkomsten:
•

Bij Contributies zijn wij uitgegaan van 151 volledige lidmaatschappen en 5 steunende lidmaatschappen.

•

Bij Barinkomsten houden wij rekening met een hogere baromzet doordat o.a. het VVO kan doorgaan en er ook meer gebruik mag worden gemaakt van de barfaciliteiten.

•

Om de hiervoor genoemde redenen nemen wij ook voor opbrengsten VVO en Afkoop Vrijwilligersactiviteiten een bedrag van € 500,00 op.

Uitgaven:
•

Omdat er weer meer kan worden gespeeld en meer gebruik kan worden gemaakt van het clubhuis
Personele kosten hoger zijn dan in 2021 door hogere schoonmaakkosten.

•

Omdat in 2021 sprake was van een paar incidentele kosten zijn wij voor 2022 weer uitgegaan van
de gemiddelde jaarlijkse kosten over de afgelopen jaren. Omdat wij in 2022 groot onderhoud zullen
laten uitvoeren aan de banen hebben wij daar in de begroting rekening mee gehouden en komen uit
op € 3.000,00

•

De Voorziening Groot onderhoud heeft per 31-12-2021 een dusdanige omvang
dat een verdere reservering hiervoor in 2022 niet noodzakelijk is.
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•

De kosten voor Energie, water en telefoon waren in 2021 lager dan
normaal omdat wij in 2021 een restitutie over 2020 hebben ontvangen.
De verwachting is dat deze kosten in 2022 weer op het normale niveau
komen. Daarnaast krijgen wij in 2022 te maken de hogere energieprijzen. Daarom hebben wij voor 2022 een bedrag opgenomen van
€ 8.200,00.

•

In België wegens
energiebesparing
helaas verboden

Omdat wij ervan uitgaan dat 2022 weer een enigszins normaal jaar wordt zullen ook de bestuurskosten, die de afgelopen jaren op een zeer laag niveau hebben gestaan, weer terugkeren naar het
niveau van voor de coronacrisis. Wij hebben daarom voor kosten Bestuur een bedrag opgenomen
van € 1.500,00.

De andere Inkomsten en Uitgaven hebben wij begroot in lijn met de werkelijke hoogte hiervan in 2021.

10. Ontwikkeling ledenaantal

Enige jaren geleden hebben wij uitgesproken dat het wenselijk zou zijn als ons ledenaantal rond de 200 leden zou blijven. Dit heeft helaas niet zo mogen zijn. In lijn met de landelijke ontwikkelingen zien wij dat
het aantal leden bij tennisverenigingen de laatste jaren verder afneemt. Voor onze vereniging is er nog een
extra complicerende factor, de leeftijdsopbouw van onze leden. 50% van onze leden is 70 jaar of ouder.
Hierdoor krijgen wij ieder jaar te maken met leden die stoppen met tennissen omdat zij lichamelijke klachten hebben.

Daarom is het hard nodig dat wij dit verlies aan leden minimaal compenseren door nieuwe aanwas. Vorig
jaar hebben wij getracht winst te pakken door de omstandigheid dat door corona tennis nog, met inachtneming van een aantal regels, nog wel mogelijk was terwijl andere sporten stil lagen. Wij hebben toen een
actie gedaan met een tijdelijk lidmaatschap van 3 maanden. Hoewel de actie geslaagd is (35 tijdelijke leden) zijn er maar 5 personen definitief lid geworden.
Het bestuur zal zich de komende tijd beraden over acties om weer nieuwe leden aan te trekken. Wij hopen
dat leden ook met ons willen meedenken om dit te bereiken.

Naar aanleiding hiervan merkt Hans Kanters op dat de sporthal in Berghem per 1 april a.s. gaat sluiten. Hij
geeft aan dat er om deze reden mogelijk een groep van ± 12 personen lid wil worden bij OLTC Hartog.
Adri van der Heijden geeft nog aan dat, eveneens wegens het sluiten van de sporthal in Berghem, een kegelclub op zoek is naar een nieuwe accommodatie.

11. Rondvraag

De voorzitter vraagt de vergadering of er nog iemand gebruik wil maken van de rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

12. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter de aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de Algemene Leden Vergadering 2022.
De aanwezige leden krijgen vervolgens nog een drankje aangeboden.
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Om in de agenda of op de kalender te noteren:

Op zondag 24 juli en op zondag 14 augustus is ons mooie park van 14.00 uur tot 18.00 uur weer beschikbaar voor leden , die het leuk vinden om een middagje met hun kinderen of kleinkinderen te tennissen.
Het gaat hierbij niet om een toernooi. U kunt vrij tennissen met de (klein) kinderen. Wanneer aanwezigen
onderling partijtjes willen spelen is dit uiteraard prima.
Vrijheid, blijheid.
U hoeft zich vooraf niet aan te melden en introductiekaarten zijn op deze 2 zondagen niet vereist.

Het Bestuur.

Zoals u ongetwijfeld hebt gezien, heeft een groep vrijwilligers van onze vereniging een aantal weken keihard gewerkt om op het terras van het clubhuis een schitterende overkapping te realiseren.

Het is er nu onder, bijna, alle weersomstandigheden heerlijk toeven. Een knap stukje vakwerk dat ons clubhuis meer uitstraling geeft.
Hieronder een aantal foto’s van de bouw.
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Senioren opgelet: Het 50+ toernooi komt er weer aan.
Op maandag 13 juni wordt voor de elfde keer het 50+ Toernooi gespeeld.
Omdat dit toernooi doorgaans een warme belangstelling geniet moeten we deelnemers soms teleurstellen, dus
wees er snel bij.
Er kunnen 25 dubbels deelnemen. Er kan worden ingeschreven in de categorieën : heren dubbel
en mixed , en dat in de speelsterktes 7 en 8. We spelen in een poule systeem en je speelt 4 partijen van 45 minuten.
Gezelligheid en ontspanning staan voorop.

De ontvangst is om 8.30 uur met koffie, thee en cake. Om 9.00 uur beginnen de eerste partijen.
Rond 16.30 uur zal de laatste partij gespeeld zijn.
Daarna hebben we een gezellig samen zijn en vindt de prijsuitreiking plaats.
Bovendien houden we nog een gratis loterij.
Het inschrijfgeld bedraagt €8,- per persoon, dit is inclusief de lunch.
Inschrijven kan middels een e-mail naar Bob Ranzijn
(ranzijnb@planet.nl)
Het organisatiecomité .
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De volgende editie van Balorigheden verschijnt :
Juli 2022
Graag copy aanleveren voor 25 Juni 2022
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