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Algemene Leden Vergadering 2021-2022

Jaarverslag van de secretaris

Te houden op donderdag 30 juni 2022 bij
Tafeltennisvereniging Flash, aanvang 20.00 uur.

Beste TLE-sportvriend,

Houd er rekening mee dat er t.g.v. het coronavirus mogelijk extra
maatregelen van kracht kunnen zijn.

Terugkijkend op het recent beëindigd seizoen
kunnen we, zowel spelers als ook bestuur,
vaststellen dat de voorjaarcompetitie redelijk
verlopen is.
Het is waar dat er, mede t.g.v. een late start en
krappe kalender, geen bekercompetitie en
geen promotie/degradatiewedstrijden
gehouden konden worden. (Als reminder: de
najaar-competitie moest eind 2021 gestopt
worden). Maar voor het nieuwe seizoen staan
nu bijna alle seinen op groen om er een
volledig programma uit te halen.
Ik moet wel nog een kleine slag om de arm
houden: in de aanstaande ALV van donderdag
30 juni 2022 zal de vergadering nog enige
belangrijke beslissingen moeten nemen.
De opvolging van de competitieleider en
mogelijke invoering van de TT-app zullen daar
deel van uitmaken.
Zorg dat er een afgevaardigde van jouw
vereniging op de ALV aanwezig is: elke stem
telt. Daarna kan het bestuur de tafeltennistrein
in gang zetten.

1.

Opening

2.

Verslag ALV 22 juli 2021
(het betreft seizoen 2020 - 2021)

- opgenomen in deze TLE'er

3.

Ingekomen stukken / mededelingen
- Voorstel Jan van Schagen (Duo-competitie)
- Opvolging competitieleider
- Invoering TT-App

4.

Verslag van de secretaris
- opgenomen in deze TLE'er

5.

Verslag van de penningmeester
- opgenomen in deze TLE'er

6.

Kascontrole commissie
- verslag 2021 / 2022
- verkiezing nieuwe kascontrolecommissie

7.

Begroting 2022 / 2023
- toelichting door de penningmeester
De begroting is opgenomen in deze TLE’er

8.

Huldigingen seizoen 2021 / 2022
- Jubilarissen, kampioenen
- bekercompetitie (deze is niet uitgespeeld)

9.

Verkiezing bestuur
Statutair aftredende bestuursleden: Marc Maas
en Jos Wouters. Marc stelt zich opnieuw
verkiesbaar, Jos heeft vorige ALV al te kennen
gegeven na deze ALV af te treden.
Er hebben zich tot op heden geen nieuwe
kandidaten gemeld.

10.

Pauze

11.

Programma seizoen 2022 / 2023
-- kalender nieuwe seizoen
-- indeling nieuwe competitie
-- P/D wedstrijden en 6-kampen
-- bekercompetitie
-- TLE toernooi ?

12.

Voorstellen / mededelingen bestuur m.b.t.
nieuwe seizoen
Voorstel aan ALV: Het afschaffen van de boete bij
opkomst van teams met twee spelers.

13.

Rondvraag

14.

Sluiting van de vergadering

internet homepage : www.ttle.nl

Gelukkig is momenteel het coronavirus op de
achtergrond gedrongen; houd er echter
rekening mee dat dit weer kan opleven.
Tijdens deze ALV zal het bestuur weer
verantwoording afleggen over de financiële en
sportieve gang van zaken binnen de TLE.
Tevens worden de jubilarissen gehuldigd. Na
de pauze presenteert Jos, voor de laatste keer,
het nieuwe wedstrijdprogramma.
Bedankt Jos, voor al het werk dat je verzet
hebt voor de TLE.
Afsluitend wens ik je alvast een prettige
zomertijd toe. En op naar een nieuw sportief
tafeltennisseizoen.

Secretaris TLE,
Wim Kurvers
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Verslag ALV TLE 2020-2021
Gehouden op donderdag 22 juli 2021 bij TTV Flash
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten
verenigingen en het voltallige TLE-bestuur.
Afmelding ontvangen van TTV Smash ’18 en
TTV Unicum

Verslag:
1. Opening door de voorzitter
Ik heet iedereen van harte welkom, in het
bijzonder de aanwezige jubilarissen (7x 25 jaar en
7x 40 jaar) en onze erevoorzitter Geert Bons en
ereleden Jan van Schagen en Simon Groeneveld
Een bijzonder seizoen was het zeer zeker, na de
zomer van 2020 dachten we in het najaar weer
een normale competitie te kunnen gaan spelen,
niets was echter minder waar.
Na 4 á 5 wedstrijden was het alweer gedaan met
de pret; een enorme opleving van de Coronabesmettingen met een lockdown tot gevolg,
maakte wederom een abrupt einde aan de
competitie.
Opnieuw zaten we thuis en konden we onze
favoriete sport niet uitoefenen, deze keer duurde
het zelfs een half jaar.
Ook op dit moment is er weer sprake van een
forse opleving van het aantal besmettingen, dus
laten we hopen dat we in september wel weer
mogen starten en het seizoen gewoon weer eens
kunnen afmaken. We hebben in ieder geval goede
hoop en de voorbereidingen hiervoor zijn al
gestart, later meer hierover van onze
competitieleider.
Dit jaar starten we wederom met één vereniging
minder; Helmond ’57 heeft vanwege het beperkt
aantal leden te kennen gegeven, in ieder geval dit
najaar, niet te kunnen starten met een team.
Misschien dat ze in het voorjaar weer kunnen
aansluiten.
Helaas zijn we ook afgelopen jaar weer niet
verstoken gebleven van enkele droeve
gebeurtenissen:
- Op 10 oktober 2020 is Willy Hopstaken op 84
jarige leeftijd overleden, Willy was lid van
Kinawo
- Op 23 juni 2021 is Peter Putmans op 76 jarige
leeftijd overleden, Peter was lid van TTV
Veldhoven
Ik wil u verzoeken, ter nagedachtenis aan hen, op
te staan en één minuut stilte in acht te nemen.
Dank jullie wel en dan wil ik nu overgaan tot de orde
van de vergadering.

2. Notulen ALV van 16 juli 2020 (betreft
seizoen 2019 - 2020)
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang
52 en worden door de vergadering goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken
- Geen
- Algemene mededelingen van het bestuur
Jos Wouters heeft aangegeven dat hij de functie
van competitieleider, na de ALV van 2022, zal
neerleggen. De voorzitter bedankt Jos voor al zijn
inspanningen en het tijdig aangeven van deze
mutatie.
Voor het bestuur betekent dit dat er gezocht wordt
naar een opvolger. Jos geeft aan dat hij de
komende maanden bereid is om een opvolger in te
werken in de taken van competitieleider.

4. Verslag van de secretaris 2020-2021
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 52
en wordt door de vergadering goedgekeurd.

5. Verslag van de penningmeester:
jaarrekening 2020 / 2021
De penningmeester geeft een toelichting op de
jaarrekening seizoen 2020 / 2021
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 52.
Er zijn geen verdere vragen vanuit de ALV.

6. Verslag van de Kascontrolecommissie
Door de Kascontrolecommissie (Maarten van den
Bosch en Rajan van Aar) is de boekhouding
gecontroleerd en in orde bevonden.
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie
en de penningmeester.
Onder applaus dechargeert de vergadering de
penningmeester en het overige bestuur.
Maarten van den Bosch en Rajan van Aar stellen
zich nogmaals beschikbaar voor de nieuwe
commissie.

7. Begroting 2021 / 2022
De penningmeester geeft een toelichting op de
begroting seizoen 2021 - 2022.
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn
opgenomen in TLE’ er 2 jaargang 52.
De begroting evenals de verhoging van de
contributie wordt door de vergadering goedgekeurd.

8. Huldigingen van seizoen 2020 - 2021
Huldiging jubilarissen:
25 jarig jubileum:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Anneke Bons
Gerard Bruntink
Lex Eijkelenkamp
Henk Eisema
Theo Elshof
Rob Huesken
• Gerard van Summeren
•
40 jarig
• jubileum:
•
Jac Adams
•
Bob Bruns
•
André Luyten
•
Pieter van Rooij
•
Jan van Schagen
•
Jac Schuurmans
•
Jan Withoos

Nuenen
Smash ‘18
Flash
Flash
Valkenswaard
Kinawo
Best

Wetac
Wetac
Veldhoven
Kinawo
Valkenswaard

Nuenen
De Wert Acc

De huldiging van de jubilarissen wordt gepresenteerd
door Vera. Ze bedankt de schrijvers van de
ingezonden anekdotes, maar vindt het jammer dat er
soms geen respons komt op de oproep om een
verhaal te schrijven over de desbetreffende jubilaris
uit de vereniging.
Kampioenen van de competitie:
De najaarscompetitie 2020 en de voorjaarscompetitie
2021 worden beide als “niet gespeeld” beschouwd.
De TLE bekercompetitie 2020-2021 is niet gespeeld.

In de agenda is tevens voldoende ruimte voor
promotie/degradatie wedstrijden (georganiseerd
door de promovendus) en voor meerkampen.
De meerkampen worden tussen 6 en 10 december
gehouden bij Flash. Indien er verder geen
belemmerende maatregelen worden opgelegd / of
van kracht zijn, kan de competitie in september
2021 starten
- Bekertoernooi: De vereniging, die de halve finale
en finale wenst te organiseren, kan dit aangeven bij
het bestuur. Het bekertoernooi gaat aanvang
september van start.

12. Voorstellen en mededelingen van het
bestuur m.b.t. het nieuwe seizoen
- Geen

13. Rondvraag / w.v.n.t.k.k.
- Wat zijn de Coronaregels m.b.t. tafeltennis?
Voor wat deze regels betreft zal de TLE de NTTBregels volgen.

14. Sluiting van de vergadering
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de
gastvrouwen en -heren van TTV Flash voor hun
gastvrijheid. Tevens bedankt hij alle aanwezigen
voor hun bijdragen aan deze vergadering, de
jubilarissen voor hun trouw aan de vereniging en de
adverteerders en sponsors voor hun financiële
ondersteuning.
Tot slot wenst hij iedereen een goede gezondheid,
prettige vakantie en een sportief
nieuw seizoen toe.
Secretaris TLE,
Wim Kurvers

9. Verkiezing bestuur
Statutair aftredende bestuursleden zijn: Petro van
den Bos, Vera Rouppe van der Voort en
Wim Kurvers.
Alle drie stellen zich opnieuw verkiesbaar.
Onder applaus wordt door de ALV ingestemd met
hun herverkiezing.

10. Pauze
11. Programma nieuwe seizoen 2020 / 2021
Jos ligt het nieuwe programma toe.
- Indeling nieuwe competitive, P/D, zeskampen
De Voorjaarcompetitie 2021 wordt als ”NIET
GESPEELD” beschouwd. Dit betekent dat de
Najaarcompetitie 2021 in principe zal starten met
dezelfde klasse indelingen als de competitie in 2020.
Daarbij is uiteraard wel rekening gehouden met de
gevolgen van sterk gewijzigde teams (waardoor de
speelsterkte niet meer zou passen in de
desbetreffende klasse), nieuwe teams en teams, die
inmiddels gestopt zijn. In de praktijk betekent dit dat
er 7 klassen zullen starten.

internet homepage : www.ttle.nl
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TLE

Jaarrekening 2021-2022 - Begroting 2022-2023
Begroting 2021-2022 Rekening 2021-2022 Begroting 2022-2023
Saldo 27 juni 2021
Saldo 6 mei 2022
Saldo mei 2023

9.020,65
8.726,65

9.020,65
9.096,34

675,00
735,00

615,00
787,50

300,00
0,00

300,00
0,00

585,00
49,00
2.070,00
102,00
300,00
0,00

10.730,65

10.723,15

12.202,34

Bestuurskosten

500,00

500,00

Jaarvergadering
Drukwerk
Reiskosten
Telefoon/internet vergoeding
Bekertoernooi/MeerKamp-prijzen
Automatisering/TT-app
Ned. Kampioenschap
Bankkosten
Aandenken 25/40j. lid TLE

70,00
400,00
29,00
250,00
300,00
170,00
35,00
120,00
130,00

83,20
363,00
29,00
250,00
0,00
171,17
0,00
121,94
108,50

575,00
75,00
360,00
29,00
250,00
320,00
1.175,34
35,00
150,00
33,00

3.500,00
5.226,65
0,00
10.730,65

3.500,00
5.596,34
0,00
10.723,15

3.750,00
5.450,00
0,00
12.202,34

9.096,34
9.200,00

Inkomsten:
Contributie:
Teams (15€)
Leden 2021-2022 (3,50-7,00)
Leden 2022-2023 (10,00)
Boete
Sponsors
Rente

Totaal saldo en inkomsten
Uitgaven:

Reserve 60 j. Viering jan 2029
Algemene Reserve
Kas

Totaal uitgaven en reserve

Toelichting van de penningmeester:
Dit jaar werd een afname van de kaspositie verwacht van 294€. Vorig jaar werd het voorstel aangenomen geen
naheffigen en boetes in rekening te brengen om zo de verenigingen te steunen in Corona tijd. Dit jaar zijn we wel
gestart met de team- en de ledenheffingen. A.g.v. de corona maatregelen in december en januari zijn een aantal
activiteiten geschapt en zijn er minder kosten gemaakt. De kaspositie op 6 mei 2022 is 9.096,34€.
Dit is een toename van 75,69€ en 369,69€ meer dan begroot.
De kascontrole is op 17 mei 2022 uitgevoerd en akkoord bevonden door Rajan van Aar en Maarten van den Bosch.
Begroting:
De reservering voor het 60j jubileum is weer opgepakt. Voor het seizoen 2022/23 is de tijdens de ALV goedgekeurde
ledenprijs van 5,00€ toegepast. Tevens is een 1 op 1 verhoging van 5€ als gevolg van de TT-app doorgevoerd.
De kaspositie neemt beperkt toe met 103,66€.

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

foto op canvas

briefpapier
webdesign

uitnodigingen
fotoboeken

posters

posters

vormgeving

printen
drukwerk
gelegenheidsdrukwerk

flyers

visitekaartjes
visitekaartjes
inbinden
gelegenheidsdrukwerk
printwerk

kalenders

folders

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

Steenoven 6 E | 5626 DK Eindhoven | 040 290 22 80 | info@drukkerijverhoeven.nl

TAFELTENNIS SP ECIALIST

www.sporteurope.nl
Bezoekadres/Showroom:
Ekkersrĳt 2004
5692 BA Son & Breugel

Contact:
Telefoon: +31(0)88 008 76 66
E-mail: contact@sporteurope.nl

Volg ons ook op:
Instagram: sporteurope_tabletennis
Facebook: Sport Europe

