
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BAARLE 28 MAART 2022
Aanwezig: bestuur TC Baarle en 12 leden (zie presentielijst)

1. Opening en mededelingen
Geert-Jan opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom. Geert-Jan
geeft aan dat het weer een bijzonder jaar is geweest met Corona waardoor de
kantine bijna het gehele jaar gesloten is geweest.
Natascha geeft aan dat De Drie Dennen is overgenomen. INBEV gaat hierover
contact met ons opnemen. Natascha stelt voor om nu ook bij andere leveranciers te
informeren, eventueel uit België. Natascha en Jacqueline gaan dit onderzoeken.

2. Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Doornemen notulen ALV d.d. 5 juli 2021.
Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd

4. Bespreking en vaststelling verslagen bestuur.
Geert-Jan:

● toplaag
De gemeente heeft aangegeven dat bij alle zes de tennisbanen de toplaag
wordt vervangen.

● padel
De gemeente wil meewerken met de aanleg van twee padelbanen. Deze
banen zouden gerealiseerd kunnen worden op de plaats waar nu het
minibaantje ligt met wat uitbreiding naar voren of naar achteren of op het
grasveld bij de speeltuin.

● Den Briemer
Geert-Jan heeft contact gehad met Mark Kooremans. Afgesproken is dat de
besturen van zowel Den Briemer als TC Baarle samen overleg hebben. De
gemeente Baarle-Nassau wil hier ook graag bij aansluiten als de eventuele
plannen concreter worden. Padelbanen zijn daarbij noodzakelijk. Den Briemer
heeft al toestemming van de gemeente voor de aanleg van twee padelbanen.
Zij hebben alleen de vergunning nog nodig.

René:
René heeft geen bijzondere mededelingen. Hij probeert een zo klein mogelijke
voorraad aan te houden. Het nieuwe kassasysteem is in werking. Afsluiten hiervan
blijkt nog lastig.  De gebruiksaanwijzing zal prominenter aanwezig zijn. Het doel blijft
een verbeterd inzicht in de inkoop/verkoop.
Geert-Jan heeft met de senioren afgesproken dat zij een lijst invullen met wat ze
genuttigd hebben en dat één van de leden van het bestuur dit later in de kassa
aanslaat.

Jos:
2021 was een Corona-jaar daarom heeft TC Baarle als gevolg van subsidies en
mindere uitgaven winst gemaakt . €2000 Corona-subsidie van de overheid. Korting
op de banenhuur door de gemeente en minder verbruik van gas, water en licht.



5. Financiën / begroting
Toelichting en bespreking financiële stukken
Jos overhandigt iedereen de winst- en verliesrekening 2021 (zie bijlage) en
bespreekt deze stap voor stap. Het ledenaantal van TC Baarle is in 2022 109
inclusief rustende leden en de senioren.

Jacqueline ziet dat de opbrengst kantine voor 2022 is begroot op €11.000. Is dat niet
te onzeker in verband met de inkoopprijzen die enorm kunnen gaan stijgen?
Geert-Jan stelt voor dat de huidige barprijzen onder voorbehoud zijn met de
mogelijkheid voor het bestuur indien noodzakelijk in de loop van het jaar de
barprijzen aan te passen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Verslag Kascontrolecommissie
Jacqueline en Natascha hebben de kascontrole bij Jos uitgevoerd. Ze hebben
steekproefsgewijs boekingen gecontroleerd en hierbij geen onregelmatigheden
aangetroffen. Ook wat betreft de contributiebetalingen zijn geen opmerkelijke zaken
geconstateerd. De incasso via het nieuwe programma verloopt goed en bij de enkele
handmatige boekingen zijn ook geen onregelmatigheden geconstateerd. (zie bijlage)

Benoeming Kascontrolecommissie
Jacqueline moet met de Kascontrolecommissie stoppen. Natascha blijft nog een jaar.
John Krijnen neemt de taak van Jacqueline voor de komende twee jaar op zich.

Décharge bestuur en penningmeester
De Kascontrolecommissie keurt de boekhouding goed en daardoor zijn het bestuur
en de penningmeester gedechargeerd.

6. Voorstellen van het bestuur t.a.v.:
● Inning contributie

De KNLTB zal eind 2023 de contributie voor TC Baarle innen.

● Contributiebedragen 2023
De contributie-bedragen blijven in 2023 gelijk.

● Lidmaatschappen
Het bestuur stelt twee nieuwe vormen van lidmaatschap voor, te weten het
introductielidmaatschap en het seniorenabonnement. Het
introductielidmaatschap geldt voor mensen die zich nieuw aanmelden bij TC
Baarle. Dit lidmaatschap geldt het eerste lopende jaar waarin zij lid zijn van
TC Baarle. De contributie bedraagt €75 voor het gehele jaar (jan-dec) of naar
rato een gedeelte daarvan als ze op een later tijdstip in het jaar lid worden.
Dit lidmaatschap bevat geen inschrijving bij de KNLTB. Het
seniorenabonnement geldt voor mensen die 65 jaar of ouder zijn, spelen van
1 april tot 1 oktober en BOP-activiteiten uitvoeren.
De vergadering keurt beide lidmaatschappen goed.

● Barprijzen kantine 2022



Zoals besproken bij René (zie hierboven) blijven de barprijzen vooralsnog
gelijk totdat de inkoopprijzen dermate stijgen dat het bestuur genoodzaakt is
de verkoopprijzen ook te laten stijgen.

7. Samenstelling bestuur
● Voorzitter: Geert-Jan
● Penningmeester: Jos
● Barcommissie: René
● Secretaris: vacature
● Algemene Zaken: vacature

8. Ontwikkelingen
Onderhoud van het park
De toplaag van de banen wordt pas in 2023 vervangen. Omdat dit een jaar later is
dan verwacht komt de gemeente TC Baarle tegemoet door in 2022 twee keer per
jaar groot onderhoud van de banen te laten plegen in plaats van het gebruikelijke
één keer per jaar. Het groot onderhoud zal in april en september plaatsvinden.

Open Toernooi
Brent Soentken gaat het OT organiseren, samen met Max.

50-jarig bestaan TC Baarle
Op vrijdag 14 april 2023 bestaat TC Baarle 50 jaar. Dit moet gevierd worden. Hoe?
Jacqueline gaat mensen bij elkaar zoeken voor de feestcommissie.

9. Rondvraag
Natascha vraagt zich af of er een kaartsysteem kan worden ingevoerd waarop
mensen bedragen kunnen kopen zodat men niet steeds hoeft af te rekenen? De
vergadering vindt vooralsnog pinnen makkelijker.

Geert-Jan geeft aan dat de bardienstlijst nog volgt. Data van toernooien zijn nog
onduidelijk en nog niet ingevuld. Als je verhinderd bent op de dag dat je bardienst
hebt kun je deze niet afkopen maar dien je zelf met iemand te ruilen. De bardienst
voor de voorjaarscompetitie is al wel geregeld.

Geert-Jan bedankt de aanwezige leden voor hun komst en sluit de vergadering.


