
NOTULEN INGELASTE ALGEMENE LEDENVERGADERING TC BAARLE 9 JUNI 2020

Aanwezig: bestuur TC Baarle en 22 leden (zie presentielijst)

1. Geert-Jan opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom.

Vanwege Corona kon de eerder geplande vergadering van 30 maart jongstleden niet

doorgaan en is deze verplaatst naar vandaag. Het Corona-virus heeft ook grote

gevolgen voor TC Baarle. Er mag weer getennist worden en het bestuur dient bij de

gemeente een plan in om de kantine per 1 juli aanstaande weer geopend te krijgen.

De voorjaarscompetitie is niet doorgegaan en ook het Open Toernooi kan geen

doorgang vinden. Hopelijk kan de najaarscompetitie wel doorgaan maar dit zal dan

wel onder stikte voorwaarden zijn.

2. Financiën / begroting

Geert-Jan leest de verklaring van Jos en het bestuur voor inzake de financiën over het

jaar 2019. De verklaring luidt als volgt:

● Een aantal contributies  zijn niet geïnd. Door omstandigheden is de penningmeester niet

meer in staat om deze contributies te achterhalen en alsnog te kunnen innen. Hij heeft er

echter wel voor gezorgd dat de gemiste inkomsten voor TC Baarle zijn gecompenseerd. TC

Baarle is hierdoor financieel niet benadeeld.

● Een aantal leden heeft na 1 januari 2019 opgezegd. Regel is dat men het lidmaatschap voor

31 december moet opzeggen, doet men dit na deze datum dan is men weer gebonden aan

een jaar lidmaatschap. De penningmeester moet voor 31 januari de leden doorgeven bij de

KNLTB voor het komende jaar. In de periode 1 t/m 31 januari 2019 hebben nog een aantal

leden opgezegd. Deze zijn door de penningmeester nog verwerkt als zijnde tijdige

opzeggingen.

Om dit in de toekomst te vermijden is in de vergadering besloten om vanaf 2021 de jaarlijkse

contributie medio januari door de KNLTB te laten innen. De hoogte van de contributie zal

daardoor in de ALV in het voorafgaande jaar worden bepaald. Dit betekent voor 2021 dat de

contributie gelijk blijft aan dat van 2020, te weten €150,- per spelend, volwassen lid.

● Een aantal grootboekrekeningen waren niet bijgewerkt dan wel niet juist afgesloten. In

samenwerking met Ad Meeuwesen zijn deze door de penningmeester alsnog correct

verwerkt.  Omdat het bestuur  voor de toekomst de garantie wil dat de rekeningen zorgvuldig

en correct worden verwerkt, is afgesproken dat de penningmeester meerdere malen per jaar

de boekhouding met een expert, bijvoorbeeld Ad Meeuwesen, doorspreekt. Het bestuur zal

dit toetsen door de boekhouding een vast agendapunt te maken tijdens de periodieke

vergaderingen.

Het bestuur spreekt dus nadrukkelijk haar vertrouwen in de penningmeester uit

onder bovengenoemde maatregelen/afspraken en de penningmeester geeft zelf aan

ook aan te willen blijven.



Jos legt aan de leden uit hoe de inning van de contributie door de KNLTB voortaan zal

verlopen. De contributie-inning zal medio januari voor het komende jaar plaatsvinden

door de KNLTB. De penningmeester levert tijdig de volledig bijgewerkte ledenlijst aan

(als ledenlijst niet klopt, kunnen contributies ook niet kloppen!).

In verband met het wekenlang niet kunnen betreden van de tennisbanen door

Corona stelt het bestuur voor om de contributie voor 2020 te verlagen met €15,- naar

€135,- per spelend, volwassen lid.

De aanwezige leden gaan hiermee akkoord.

Jos deelt de winst- en verliesrekening en balans over het jaar 2019 uit. Jos geeft aan

dat een begroting voor het jaar 2020 moeilijk te geven is vanwege het Corona-virus.

Jacqueline Leuris vraagt of het niet meer toekennen van gemeentelijke subsidie voor

het bedrag van €3000,- gehandhaafd blijft?

Jos beaamt dit. Deze gemeentelijke subsidie werd toegekend voor jeugdactiviteiten.

Geprobeerd wordt nu om gemeentelijke subsidie te verkrijgen voor

seniorenactiviteiten.

Jos heeft een overzicht gemaakt van de netto opbrengsten van de toernooien:

▪ Veteranentoernooi €  55,-

▪ Open Toernooi €770,-

▪ 50+ Event €365,-

▪ Clubkampioenschappen €455,-

Paul van Wijnen vraagt zich af of de onbetaalde contributies niet meer te achterhalen

zijn?

Jos geeft aan dat dit inderdaad niet meer mogelijk is deels door zijn eigen toedoen.

Vandaar de eigen financiële bijdrage zijnerzijds.

Monique van Puijenbroek vindt het ieders plicht om zijn of haar contributie te

voldoen. Rene Sagius en Natascha van der Vlist beamen dit.

Jos geeft aan dat er geen controlelijsten meer zijn. Hij heeft gewerkt vanaf twee

verschillende controlelijsten waardoor deze niet meer te vergelijken zijn. De

Rabobank heeft ook geen controlelijsten meer.

Paul van Wijnen benadrukt nogmaals dat de niet-geïnde contributies achterhaald

dienen te worden omdat dit anders blijft doorsudderen.

Jacqueline Leuris gaat Jos helpen om deze niet-geïnde contributies alsnog te

achterhalen.

Geert-Jan belooft om hier in de Nieuwsbrief op terug te komen.



Toon van Kaam stelt de vraag of Jos niet geholpen kan worden ter ondersteuning van

het vele werk?

Geert-Jan geeft aan al diverse malen om hulp te hebben gevraagd voor het bestuur.

Tot nu toe is er niemand opgestaan.

Ad Jonker vindt dat je mensen persoonlijk moet vragen, niet via een brief. Wederom

vraagt Geert-Jan aan de aanwezige leden of er iemand genegen is om het bestuur bij

te staan. Tot nu toe is er nog geen reactie.

Tom Oranje oppert dat er vier nieuwe seniorleden zijn. Misschien heeft één van hen

interesse?

Geert-Jan gaat informeren.

3. Verslag Kascontrolecommissie

De Kascontrolecommissie heeft op 1 mei 2020 haar verslag uitgebracht van de

kascontrole over het jaar 2019. De kascontrole heeft plaatsgevonden op 5 maart

2020. Bij deze controle zijn diverse onregelmatigheden geconstateerd. Naar

aanleiding van dit verslag is het bestuur van TC Baarle bijeengekomen en hebben ze

de bevindingen besproken en gezocht naar oplossingen. De hieruit vloeiende

maatregelen zijn naar alle leden gecommuniceerd. De Kascontrolecommissie heeft

deze maatregelen, voor zover mogelijk verwerkt in een aanvullend verslag. Hieronder

haar (definitieve) bevindingen:

▪ Met name door tijdgebrek heeft de penningmeester niet kunnen controleren

of ieder lid ook daadwerkelijk zijn of haar contributie heeft betaald. Dit heeft

ertoe geleid dat tot een bedrag van €1500,- geen contributies zijn geïnd. De

penningmeester heeft aangegeven vanuit privé dit bedrag aan de

tennisvereniging zelf te hebben overgemaakt. Aangezien dit privé is heeft de

kascommissie dit echter niet gecontroleerd.

De kascommissie geeft aan dat de leden die de contributie 2019 nog niet

hebben betaald hiertoe alsnog aangemaand dienen te worden.

De penningmeester heeft inmiddels in een vijftal gevallen actie ondernomen

met een negatief resultaat.

Na overleg met het bestuur heeft de penningmeester besloten op basis van

deze nalatigheid €750,- uit privé aan de vereniging te hebben overgemaakt.

Wij hebben op basis van de bankbescheiden geconstateerd dat dit inderdaad

gebeurd is.

▪ Ten aanzien van het lidmaatschap geldt de regel dat wanneer iemand per 1

januari lid is hij of zij verplicht is de contributie van het betreffende jaar nog te

betalen. De penningmeester heeft echter erin toegestemd dat ook na 1

januari opzeggingen gedaan konden worden. Dit betreft circa 10 opzeggingen

met een financieel belang van circa €1350,-.

Na overleg met het bestuur is besloten om de inning van de contributie met

ingang van 2020 over te hevelen naar de KNLTB. Vanaf 2021 zal de contributie



vanaf januari moeten worden betaald. Opzeggingen na deze datum zullen

derhalve niet meer leiden tot een teruggaaf van de betaalde contributie.

Dit neemt niet weg dat de kascommissie van mening is dat de leden die hun

lidmaatschap te laat hebben opgezegd (na 31 december 2019) alsnog hun

contributie voor 2019 moeten voldoen.

▪ De boekhouding zoals bijgehouden in het Minipak-Pro maakte een niet

afgewerkte indruk. Diverse grootboekrekeningen waren niet bijgewerkt dan

wel juist afgesloten.

Inmiddels heeft Ad Meeuwesen de boekhouding weer op orde gebracht. In

2020 heeft Ad met het bestuur afgesproken om periodiek de boekhouding te

controleren en daarvan aan het bestuur verslag te doen.

▪ Ten aanzien van een aantal grotere kostenposten hebben wij vastgesteld dat

de afboeking juist heeft plaatsgevonden.

Geen actie noodzakelijk.

▪ Hoe nu verder?

Wij hebben op basis van bovenstaande constateringen de penningmeester

gevraagd of hij de werkzaamheden voor TC Baarle wil voortzetten. Hij heeft

deze vraag met ‘ja’ beantwoord.

Inmiddels heeft het bestuur alle vertrouwen uitgesproken in de

penningmeester zodat de werkzaamheden in 2020 door hem met een

controle achteraf door Ad Meeuwesen uitgevoerd zullen worden.

De Kascontrolecommissie blijft van mening dat zij de Algemene Ledenvergadering wil

adviseren het bestuur en de penningmeester niet te déchargeren voor het boekjaar

2019.

Geert-Jan geeft aan dat Ad Meeuwesen de boeken heeft gecontroleerd samen met

Jos en Jan Smant. Over deze controle heeft Ad de volgende verklaring opgesteld:

Hierbij verklaar ik, Ad Meeuwesen, dat ik de boekhouding 2019 heb gecontroleerd, in het

bijzijn van de penningmeester Jos de Kloe en op 11 mei 2020 deze controle heb afgerond.

Alle eventuele nodige correcties in de administratie zijn aangepast, zodat de boekhouding

t/m 2019 nu geheel op orde is.

In samenspraak met Jos is afgesproken dat er vanaf heden ongeveer elke 3 maanden een

back-up van de administratie naar mij wordt toegezonden ter controle.

Zoals bekend bij de leden, zal ook m.i.v. dit jaar (2020) de contributie worden geïnd via de

KNLTB. Dit zal voor het eerst medio/eind juni 2020 gaan geschieden.

Ik spreek mijn vertrouwen nu uit in de voortgang van het bijhouden van de administratie door

Jos de Kloe onder de bovengenoemde voorwaarden.

Jan Smant geeft aan dat Ad zowel uitvoerend als controlerend bezig is geweest. Dat is

geen goede functiescheiding.



Jacqueline geeft aan dat Ad in de hoedanigheid van expert en ter ondersteuning van

het bestuur de controle heeft uitgevoerd. De Kascontrolecommissie blijft degene die

de boekhouding moet controleren en de ALV moet adviseren.

Toon van Kaam vraagt wie er uiteindelijk verantwoordelijk is?

Geert-Jan geeft aan dat dat het voltallige bestuur is en dat het bestuur daarom ook

deze scherpe aanvullende maatregelen heeft getroffen.

4. Benoeming Kascontrolecommissie

Jan Smant verlaat de Kascontrolecommissie. Jacqueline Leuris volgt Jan op. Bart

Wouters blijft nog één jaar in de Kascontrolecommissie.

5. Décharge bestuur en penningmeester

De Algemene Ledenvergadering stemt in met het déchargeren van het bestuur en de

penningmeester.

6. Update HCB

Gedeputeerde Staten (Provincie) heeft de gemeente Baarle-Nassau teruggefloten

inzake de totstandkoming van het hockeyveld voor HCB. De gemeente heeft de

mogelijke alternatieve locaties niet (voldoende) onderzocht. Ook is er een 150-tal

buurtbewoners die zich in een groep hebben verzameld en bezwaar hebben gemaakt

tegen de totstandkoming van het hockeyveld op de gekozen locatie. De gemeente

moet nu op zoek naar mogelijk alternatieve locaties voor het hockeyveld. Zij zijn nu in

een vergevorderd stadium met GLORIA UC voor de realisatie van zowel een hockey-

als een voetbalkunstgrasveld.

De aanleg van een hockeyveld op onze tennisbanen 1 en 2 gaat dus waarschijnlijk niet

meer door. Dit heeft financiële gevolgen voor TC Baarle, te weten de huurkosten voor

banen 1 en 2 aan de gemeente en het verlies van inkomsten vanuit de trainingen van

HCB. TC Baarle heeft banen 1 en 2, gezien vanuit het aantal leden, niet nodig. We

onderzoeken nu of we misschien een zelfde constructie als in Ulicoten met de

gemeente kunnen afspreken. Dit houdt in dat we banen 1 en 2 “in rust” behouden;

geen onderhoud, geen huur, gebruik alleen bij toernooien.

7. Rondvraag

Geert-Jan meldt dat de AED-kast onder de overkapping is geplaatst. De kosten

(€146,11) zijn voldaan uit de opbrengsten van de loterij tijdens de

clubkampioenschappen.

Monique van Puijenbroek vraagt waarom er in 2018 wel inkomsten uit lesgelden

waren en in 2019 niet?

Jos legt uit dat we in 2018 gebruik maakte van een tennisschool waarbij TC Baarle de

lesgelden moest innen en we in 2019 gebruik hebben gemaakt van een tennislerares

die zelf de lesgelden bij de deelnemers inde.



Ad Jonker begrijpt dat er geen begroting is gemaakt voor 2020 in verband met

Corona. Maar kun je ook geen inschatting maken?

Geert-Jan antwoordt dat hij dan geen idee heeft waar hij dat op zou moeten baseren?

Of de najaarscompetitie doorgaat is al onzeker of zelfs onder welke voorwaarden.

Andere activiteiten zullen toch minimaal blijven dit jaar.

Toon van Kaam vraagt naar de toekomst van TC Baarle? De terugloop van het aantal

leden en daardoor de terugloop in contributie-inkomsten. Hierdoor een steeds

slechtere financiële situatie.

Geert-Jan hoopt dat er mensen zijn die het bestuur hiermee willen helpen en/of

ondersteunen.

Ook informeert Toon naar het water dat de ponyclub gebruikt, of dat via onze meter

gaat?

Geert-Jan bevestigt dit. Alleen het water van het sanitair (minimaal) loopt via TC

Baarle. Beregenen gebeurt via een put.

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


