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Algemene Leden Vergadering 2016-2017

Jaarverslag van de secretaris

Te houden op woensdag 7 juni 2017 bij
Tafeltenniscentrum Eindhoven, Turnhoutlaan 3,
aanvang 20.00 uur.

Beste TLE sportvriend,

1.

Opening

2.

Verslag ALV 16 juni 2016
(het betreft seizoen 2015 - 2016)

-- opgenomen in deze TLE'er

3.

Ingekomen stukken / mededelingen
- Invulling voorzitterschap TLE
- Evaluatie “Nieuwe opzet TLE-competitie” en
vervolg
- Goedkeuring van de ALV voor de gewijzigde
reglementen
- Toekomst TLE enkeltoernooi
- Geplande vervolg actie(’s) voor “Werving nieuwe
teams voor TLE” (zie de bijlage op pag. 7)
- Voorlopige uitkomsten overleg NTTB /
Nevenbonden

4.

Verslag van de secretaris
- opgenomen in deze TLE'er

5.

Verslag van de penningmeester
- opgenomen in deze TLE'er

6.

Kascontrole commissie
- verslag 2016 / 2017
- verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

7.

Begroting 2017 / 2018
- toelichting door de penningmeester
De begroting is opgenomen in deze TLE’er

8.

Huldigingen seizoen 2016 / 2017
- Jubilarissen
- Kampioenen van de competitie
- Winnaar beker

9.

Verkiezing bestuur
Statutair aftredende bestuursleden zijn Petro van
den Bos, Vera Rouppe van der Voort en
Wim Kurvers. Petro, Vera en Wim stellen zich
opnieuw verkiesbaar.

10.

Pauze

11.

Programma seizoen 2017 / 2018
-- indeling nieuwe competitie
-- bekercompetitie
-- toernooien / meerkampen

12.

Voorstellen / mededelingen bestuur

13.

Rondvraag

14.

Sluiting van de vergadering

internet homepage : www.ttle.nl

De afsluiting van dit tafeltennisseizoen komt weer in
zicht. Dat doen we op de ALV, die gehouden wordt op
woensdag 7 juni a.s. In het Tafeltenniscentrum KC
Eindhoven, aanvang 20.00 uur. Vóór de pauze wordt
aandacht besteed aan het wel en wee van de TLE in
het afgelopen seizoen; na de pauze aan de nieuwe
competitie 2017 – 2018.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen valt natuurlijk
meteen op dat we van start gegaan zijn met de
”Invoering nieuwe opzet van de TLE competitie”, ook
wel de grootste vernieuwing van de laatste veertig jaar
genoemd. Inspanningen van diverse verenigingen en
leden hebben deze transformatie mogelijk gemaakt;
alles bij elkaar zijn er een twintigtal personen geweest,
die behoorlijk intensief aan dit project gewerkt hebben:
hulde hiervoor.
De competitie is sportief en rustig, vrijwel zonder
incidenten verlopen.
Wat het oordeel van onze leden over deze vernieuwing
is zal tijdens de ALV bekend worden!
Wat mezelf bijzonder bijgebleven is van de afgelopen
competitie is het volgende:
- in het verleden kon je je nog permitteren om in een
game met 0-5 achter te komen;
je had dan nog een hele route vóór je om de game
nog winnend af te sluiten.
Nu is dat bijna onmogelijk; vanaf het eerste moment
geldt: focus op het spel!
- als je in het verleden twee games verloor, dan had je
de wedstrijd écht verloren. Bij de
nieuwe speelwijze echter krijg je een kans om alsnog
de wedstrijd naar je hand te zetten.
Ook de bekercompetitie en het 42ste TLE toernooi,
waren zeer geslaagd. Een woord van dank aan
iedereen, binnen en buiten de vereniging, die hieraan
een bijdrage geleverd heeft .
Op het bestuurlijke vlak speelden er diverse initiatieven
om de toekomst van het tafeltennis zeker te stellen.
Diverse werkgroepen waaronder “Werving nieuwe
teams voor TLE”, “Naar meer en beter tafeltennis”
(Valkenswaard) en “Samenwerking met nevenbonden”
laten zien dat men actief de trend, van terugloop van
het (tafeltennis-) verenigingsleven, wil ombuigen. Dank
aan allen die hieraan bijdragen!
Leven er bij jezelf nog voorstellen of ideeën om het
tafeltennissen (nog) aantrekkelijker te maken: maak ze
kenbaar bij TLE-bestuur en/of eigen vereniging.
Afsluitend wens ik je alvast een prettige zomertijd toe
en daarna weer op weg naar een nieuw sportief
tafeltennisseizoen.
Secretaris TLE,
Wim Kurvers
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Verslag ALV TLE 16 juni 2016.
Gehouden op donderdag 16 juni 2016 bij TTV Flash.
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten
verenigingen en het voltallige TLE bestuur.
Afwezig:

Mijn uitgesproken zorg of de software wel overweg
zou kunnen met de nieuwe varianten is volledig
onterecht gebleken.
Met name Jan Walthuis en Maarten Gruijters hebben
op de achtergrond een en ander onderzocht en
getest. Waarvoor in ieder geval mijn hartelijke dank

En dan tot slot, voor mij ook niet onbelangrijk, nog
een persoonlijke mededeling.
Verslag:
Na 18 jaar voorzitter van de TLE heb ik besloten om
hiermee te stoppen en mij niet herkiesbaar te stellen,
1. Opening door de voorzitter
zoals jullie op de agenda hebben kunnen zien.
Geert Bons heet alle aanwezigen welkom. Een
In december 2015 heb ik het bestuur medegedeeld
speciaal welkom, voor zover aanwezig, aan de
dat ik door drukke werkzaamheden mijzelf een
25-jarige jubilarissen (14x) en aan de 40-jarige
beetje aan het voorbij lopen ben. En zoals je in mijn
jubilaris (1x). Vera zal hier bij agendapunt 8 op terug
eerste stuk van de opening al hebt meegekregen
komen.
heeft de TLE dit jaar veel extra tijd gevraagd.
Iets wat ik graag gedaan heb en met volle
Dit seizoen is wederom rustig verlopen, zonder
overtuiging. Echter als je vrije tijd nagenoeg volledig
noemenswaardige problemen. Wel een seizoen dat er op gaat aan vrijwilligerswerk dan is het tijd om
weer sprake was van terugloop van aantal teams en
keuzes te maken. Dat heb ik gedaan en ik dank jullie
deelnemers. Een zorg die vorig jaar heeft
voor alle jaren dat jullie vertrouwen in mij hebben
geresulteerd in het samenstellen van een commissie
gesteld.
die hier onderzoek naar doet.
Ook mijn medebestuursleden bedank ik nu al vast
De commissie bestaande uit Frans Smulders, Henk
voor de prettige samenwerking, die we met elkaar
Vermeer en ondergetekende had als eerste doel de
hebben gehad. Na de pauze zal ik aan de andere
terugloop van het aantal deelnemers aan het TLE
kant van de tafel plaatsnemen, maar nu eerst nog
toernooi.
enkele serieuze zaken behandelen
Echter de commissie is breder ingezet. Maar het feit
dat we dadelijk gaan stemmen over mogelijke
2. Notulen ALV van 4 juni 2015 (over
wijzigingen binnen de TLE heeft de commissie
besloten eerst deze wijzigingen af te wachten, omdat seizoen 2014 – 2015)
het werven van nieuwe leden niet kan zonder juiste
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang
gegevens hoe de competitie verloopt.
47 en worden door de vergadering goedgekeurd.
Frans zal bij punt 3 C een presentatie verzorgen,
waarbij de stand tot nu toe toegelicht wordt.
Ook het TLE toernooi heeft, ondanks onze eerdere
zorgen, toch weer plaatsgevonden bij Valkenswaard.
De limiet van 50 deelnemers is ruimschoots gehaald
nl. 56 deelnemers.
Het was een gezellig toernooi dat, wat mij betreft, in
het programma moet blijven.

3. Ingekomen stukken / Algemene
mededelingen van het bestuur

- A. Stemming over “Invoering nieuwe opzet TLEcompetitie vanaf seizoen 2016 – 2017”
Er zal per voorgestelde wijziging gestemd
worden. De voorstellen zijn:
1. De huidige competitieopzet (van
september t/m april) te veranderen in 2
Dan was er afgelopen jaar tijdens de ALV een
aparte competities, namelijk een najaarsingekomen stuk van TTV Flash dat tijdens die ALV
en een voorjaarscompetitie.
voor de nodige tumult zorgde.
2. De huidige wedstrijdpuntentelling (best of
Natuurlijk lag dit voor een deel aan de voorzitter, maar
3 games per set en tellen tot 21 punten per
als we van te voren elkaars verwachtingen over de
game) te veranderen in de opzet van de
uitkomst hadden gekenden, was een deel van de
NTTB (best of 5 games per set en tellen tot
onrust mogelijk voorkomen.
11 punten per game).
Maar desalniettemin zijn we er uit gekomen en is er
3. De huidige puntentelling, om de
een commissie geformeerd bestaande uit Henk
rangschikking van het team in de klasse te
Eisema, Harrie Vromans en wederom
bepalen, te veranderen zodat elke
ondergetekende.
gewonnen setpunt meetelt voor de
Ook deze commissie is meerdere keren bijeen
rangschikking.
geweest. Opdracht was om te onderzoeken of er
De resultaten van de stemmingen zijn:
draagvlak binnen de TLE is voor wijziging van een 3tal wezenlijke onderdelen.
voorstel
voor
tegen
Hier komen we bij agenda punt 3a op terug. Dat het
A1
26
9
onderwerp voor tumult en onrust zorgt is inmiddels
A2
20
15
wel duidelijk, maar de ALV gaat zich zo dadelijk
A3
34
1
uitspreken hoe we verder gaan.

Daarmee zijn de drie voorstellen aangenomen
Het bestuur bedankt de initiatiefnemers en de
verenigingen voor dit klinkende resultaat.
- B. Reglementen
Afhankelijk van de op deze ALV gemaakte keuzes
zullen de reglementen aangepast dienen te
worden.
Het bestuur vraagt hierbij aan de ALV om haar
mandaat te verlenen om de reglementen
conform de gekozen opties te wijzigen.
De aangepaste reglementen gaan bij aanvang van
de nieuwe competitie in en zullen op de ALV van
2017 (na evaluatie) ter goedkeuring worden
voorgelegd. De vergadering stemt hier mee in.
- C. Voordracht door Frans Smulders “Werving
nieuwe teams voor TLE”
De commissie (bestaande uit Henk Vermeer, Frans
Smulders en Geert Bons) doet verslag.
Afgelopen maanden heeft de commissie onderzocht
hoe de terugloop van het aantal leden is ontstaan, dit
met het doel om uiteindelijk tot meer personen die
TLE spelen te komen.
Het bestuur bedankt de leden van de werkgroep voor
de inspanningen die ze gedaan hebben en vraagt
hen een actieplan op te stellen, dat na afstemming
met het bestuur uitgevoerd kan worden.
- D. Mededeling: Toekomst TLE enkeltoernooi
Dit toernooi kent al een lange traditie; zolang baten
en kosten elkaar redelijk in evenwicht houden en er
voldoende interesse is, wordt het toernooi voortgezet.
Het minimum aantal deelnemers is 50. Zie ook onder
punt 1.

Op dit moment wordt de vergadering onderbroken door de
binnenkomst van Wethouder Jannie Visscher, die namens het
Eindhovense college van burgemeester en wethouders, aan
Geert Bons, vergezeld door zijn vrouw Anneke en dochter
Esther, de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding toekent,
als blijk van waardering voor het met grote inzet en
enthousiasme verrichten van vrijwilligerswerk voor de
Eindhovense gemeenschap.
De TLE gemeenschap feliciteert Geert met zijn
onderscheiding en al het werk dat hij in achttien jaar ook voor
de TLE verzet heeft!

4. Verslag van de secretaris 2015-2016
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 47
en wordt door de vergadering goedgekeurd.

5. Verslag van de penningmeester:
rekening 2015 / 2016
De penningmeester geeft een toelichting op de
jaarrekening seizoen 2015 / 2016.
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 47.

6. Verslag van de Kascontrolecommissie
Door de Kascontrolecommissie ( Jan van Schagen /
Maarten Gruijters) is de boekhouding
gecontroleerd en akkoord bevonden. De voorzitter
bedankt de kascontrolecommissie en
onder applaus dechargeert de vergadering de
penningmeester en het overige bestuur.
Na de vergadering stelt de huidige commissie zich
nogmaals beschikbaar.

7. Begroting 2016 / 2017
De penningmeester geeft een toelichting op de
begroting seizoen 2016 - 2017.
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn
opgenomen in TLE’ er 2 jaargang 47.
De begroting wordt door de vergadering
goedgekeurd.

8. Huldigingen van seizoen 2015 - 2016
Huldiging jubilarissen:
25 jarig jubileum:






























Frans Hendrikx
Stefan Tielemans
Robert v.d. Boogaart
Peter Huisken
Vera Rouppe v.d. Voort
Frances Rouppe v.d. Voort

Wil van Asperen
Henk Moorman
Han Behage
Sandra van Ampting
Gerwin van Ampting
Ria Mooy
Petro van den Bos
Johan van Gurp

ECVA
ECVA
Flash
HTC
Kinawo
Kinawo
de Kuub
de Kuub
Veldhoven
Wetac
Wetac
Wetac
Wiekslag
Nuenen

40 jarig jubileum:


Rob den Otter

Wiekslag

De huldiging van de jubilarissen wordt
gepresenteerd door Vera. Begeleidt door enkele
individuele anekdotes overhandigt ze de
bijbehorende onderscheidingen.
Kampioenen van de competitie:
De voorzitter overhandigt aan vertegenwoordigers
van de teams de bekers en vaantjes.
De volgende kampioenen worden gehuldigd:







Ereklasse
Hoofdklasse
Overgangsklasse
e
1 Klasse
e
2 Klasse
e
3 Klasse

Renata 1
HTC 1
Best 2

S&O TNT 2
de Wiekslag 4
Helmond ’57 2



Winnaar TLE beker
Petro overhandigt het winnende team de Renata 1
de wisselbeker
Uitslag finale wedstrijd:
Renata 1 - de Wiekslag 1: 5 - 3

9.

Verkiezing bestuur

Statutair aftredende bestuursleden zijn Geert Bons
en Marc Maas. Marc wordt herkozen.
Vanwege drukke werkzaamheden stelt Geert zich
niet meer verkiesbaar.
Eventuele kandidaten voor de functie van voorzitter
kunnen zich tot uiterlijk één week voor de ALV
aanmelden bij de secretaris.
Petro bedankt Geert namens de ALV en de overige
bestuursleden voor al het werk dat hij de afgelopen
18 jaar voor de TLE verzet heeft en wenst hem een
goede toekomst toe.
Geert blijft natuurlijk gewoon spelen bij de TLE!

10

Pauze

(Na de pauze zal Petro de vergadering verder
voorzitten).

11. Programma nieuwe seizoen 2016 / 2017
- Indeling nieuwe competitie
Nu gekozen is voor de nieuwe opzet van de
competitie kan Jos (competitieleider) de juiste
indeling bekend maken:
de teams zijn verdeeld over 9 klassen.
De categorie-indeling wordt aangepast.
De voorjaarscompetitie loopt tot eind mei.
De inschrijving voor de TLE geldt voor een heel jaar
(najaars- en voorjaarscompetitie).

12. Voorstellen en mededelingen van het
bestuur m.b.t. het nieuwe seizoen
Vanaf nu staat de inschrijving voor de nieuwe opzet
van de competitie open.

13. Rondvraag
- Is er een beperking in het aantal spelers per
team?
Er is geen beperking; we gaan uit van de
goedertrouw van de vereniging/wedstrijdsecretaris
bij de team-indeling (Sjoemelen is
vanzelfsprekend ongewenst).
- Alle (“reserve-”) TLE spelers dienen naar sterkte
te worden ingedeeld volgens Artikel 1 van
het competitie-reglement (categorie versus
klasse). Dit reglement maakt geen verschil
tussen spelers en “reserve”-spelers.

14. Sluiting van de vergadering
Allereerst Flash bedankt voor de gastvrijheid.
Dank ook aan de verenigingen die meegewerkt
hebben aan de organisatie van achtkampen of
bekerwedstrijden.
Jubilarissen bedankt voor jullie trouw aan de
tafeltennissport. En voor de overigen bedankt voor
jullie inbreng en aanwezigheid.
Voor iedereen een fijne vakantie en tot volgend
seizoen.
Secretaris TLE,
Wim Kurvers

- Bekertoernooi
Er loopt één bekercompetitie over het gehele jaar
(najaar + voorjaar)
- Organisatie meerkampen
Er worden voorlopig geen meerkampen meer
georganiseerd; we moeten nadenken hoe we
eventueel verder willen met de meerkampen
- TLE enkeltoernooi en Flash-TLE dubbeltoernooi
Deze toernooien gaan gewoon door.

internet homepage : www.ttle.nl
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TLE

Jaarrekening 2016-2017 - Begroting 2017-2018

Begroting 2016-2017 Rekening 2016-2017 Begroting 2017-2018
Saldo
Saldo
Saldo

8 mei 2016
7 mei 2017
mei 2018

14,073.22
14,073.22

14,073.22
14,025.52

945.00
78.00
960.00

825.00
78.00
893.75

250.00
240.00
375.00
46.00

205.00
241.00
300.00
32.72

300.00
375.00
15.00

16,967.22

16,648.69

16,375.52

500.00
190.00
600.00
45.00
300.00
330.00
139.00
35.00
160.00

450.00
138.00
511.23
79.20
250.00
95.40
39.00
275.00
223.02

500.00
150.00
530.00
45.00
300.00
200.00
139.00
60.00
175.00

110.00
440.00
45.00

126.00
436.32
-

-

8,000.00
6,073.22
-

8,000.00
5,930.52
95.00

8,000.00
6,276.52
-

16,967.22

16,648.69

16,375.52

14,025.52
14,276.52

Inkomsten:
Contributie:
Teams (15/30€)
Leden 2015-2016 (3,25/6,50€)
Leden 2016-2017 (3,25€)
Leden 2017-2018 (3,25€)
TLE toernooi
Boete
Sponsors
Rente

Totaal saldo en inkomsten
Uitgaven:
Bestuurskosten
Jaarvergadering
Drukwerk
Reiskosten
Telefoon/internet vergoeding
Bekers-medailles
Automatisering
Ned. Kampioenschap
Diversen
T.L.E.-toernooi
Prijzen
Zaalhuur/consumpties
Aandenken 25/40j. lid TLE
Reserve 50 j. Viering (jan 2019)
Algemene Reserve
Kas

Totaal uitgaven en reserve

750.00
45.50
864.50

Toelichting van de penningmeester:
Dit jaar werd geen toename van de kaspositie verwacht. Er is een afname van € 47,70 a.g.v. verminderde inkomsten
leden en teams, enigszins gecompenseerd door verminderde uitgaven. De kaspositie op 7 mei 2017 is € 14.025,52.
De kascontrole is op 16 mei 2017 uitgevoerd door Maarten Gruijters en Jan van Schagen en akkoord bevonden.
Begroting:
Verwacht wordt een toename van de kaspositie van € 251 a.g.v. niet meer organiseren van het TLE toernooi
Er is geen toevoeging meer uitgevoerd aan de reserve 50 j-viering vanwege daling van het aantal leden.

internet homepage : www.ttle.nl
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Samenvatting van het commissie rapport gemaakt door het TLE bestuur
De commissie “Werven teams voor de TLE” bestaande uit Frans Smulders, Henk Vermeer
en Geert Bons is het afgelopen jaar actief geweest en heeft onderzoek gedaan naar
verschillende mogelijkheden om de tafeltennissport te promoten en nieuwe leden, teams of
verenigingen te werven. Als meest interessante hoofddoelgroepen zijn NTTB, bedrijven en
senioren vastgesteld. Onderstaande activiteiten zijn uitgevoerd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er zijn een achttal bedrijven benaderd
Onderzoek gedaan naar mogelijkheden bij expats in onze regio
Onderzoek recreatieve verenigingen regio Eindhoven
Oud (TLE) spelers
Mogelijkheden bij Senioren
NTTB spelers

De volgende adviezen zijn gegeven:
 Geen energie meer steken in het benaderen van bedrijven omdat zij geen interesse
tonen.
 Het bestuur zal bij de verenigingen polsen of ze open staan voor het opnemen van
expats. Afhankelijk hiervan zal de TLE haar website aanpassingen met een
algemene tekst en uitleg en doorverwijzing naar de betreffende verenigingen.
(De vereniging zal de expats moeten begeleiden).
 Het bestuur inventariseert bij de tien potentiele kandidaten uit de lijst van 40
Eindhovense en Helmondse wijkverenigingen, gemeenschaps- en buurthuizen of er
belangstelling bestaat om mee te doen. Afhankelijk van de respons kan men de regio
gaan verkennen.
 Bij de invoering van het nieuwe systeem (spelen van 11 punten per game) hebben
bovenmatig veel leden besloten er mee te stoppen. Aanbeveling is de oud spelers te
benaderen met de succesverhalen van de nieuwe competitie. De juiste manier van
benaderen zal nog bekeken moeten worden.
 Aanbevolen wordt zowel de verenigingen die al TLE spelen als ook de verenigingen
die geen TLE spelen te benaderen om hun leden te informeren over de voordelen
van de TLE; korte reisafstand, goedkoop en leuk.
 De doelgroep van de senioren heeft de meeste potentie. De werkgroep is van mening
dat de verenigingen zelf aan de gang moeten om de senioren te benaderen middels
een artikel in wijkkranten. De ervaring leert dat dit niet veel zal opleveren tenzij er een
professioneel (wervend) artikel wordt geschreven.
Verder is het nodig voor een aantal zaken een flyer te maken, een artikel te schrijven
en/of in contact te treden met verenigingen en buurthuizen. De TLE is op zoek naar
mensen die een goed netwerk hebben en enthousiast zijn om dit contact aan te gaan.
 De werkgroep is van mening dat alle TLE tafeltennisverenigingen op één lijn behoren
te gaan zitten voor wat betreft communicatie, ledenwerving en -behoud. Aanbeveling
is de inhoud van de memo in verkorte vorm met de verenigingen te delen en elkaar te
enthousiasmeren.
 We zijn op zoek naar nog meer praktische en aanvullende ideeën.
Samen staan we sterk!!

Het TLE bestuur bedankt de commissie hartelijk voor het vele werk en de goede resultaten.

internet homepage : www.ttle.nl
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Drukkerij Verhoeven BV, hét adres voor:
webdesign

foto op canvas

huisstijlontwikkeling

posters

fotoboeken

vormgeving

gelegenheidsdrukwerk
inbinden

visitekaartjes

kalenders

printwerk

Le Havre 104
5627 SV Eindhoven
040 290 22 88
info@drukkerijverhoeven.nl

Tafeltennisspecialist
Als het net iets beter moet

www.sporteurope.nl
Bezoekadres:
Avignonlaan 22
5627 GA Eindhoven
Contact:
Tel: +31 (0)88 008 76 66
Fax: +31 (0)88 008 76 99
E-mail: contact@sporteurope.nl

