
Notulen Algemene Ledenvergadering afdeling Tennis Quick 1888 13 november 2015 
 

1. Opening 
Voorzitter Peti Peelen opent even na 10.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom, in 
het bijzonder Wim van de Water, die enkele operaties heeft moeten ondergaan en lang in het 
ziekenhuis gelegen heeft.  
 

2. Mededelingen 
De vergadering wordt gehouden in het tijdelijke clubhuis bij de ingang van De Dennen. 
Binnenkort  zal een aanvang genomen worden met de sloop van het clubhuis en kleedkamers. 
Aanwezig: 3 bestuursleen: Peti Peelen, Ria de Water, Wim van de Water,  en 12 leden: Rita 
ten Barge, Hans Engbersen, Gerard Francissen, Miel van Grieken, Nel van Grieken, Nel van 
Kleef, Toki Nissen, Jenny Paans, Trees Stoep, Wim Veenendaal, Ad Vermeeren, Thea van de 
Water 
Aanwezig: 3 bestuursleen en 12 leden. Er hebben zich twee leden en een bestuurslid 
afgemeld, Huub van Bochem, en Sonny Jogia. 
 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 4 november 2014 
De tekst wordt akkoord bevonden en vergadering keurt de notulen goed. 
Wim Veenendaal verzoekt in de tekst de achternamen te vermelden, aangezien de notulen 
een officieel document is. 
 

4. Evaluatie, mede bespreking van het Jaarverslag over 1 juli 2014 – 30 juni 2015 
- Communicatie 
Een Nieuwsbrief en diverse malen zijn e-mails naar leden verstuurd. De oude website 
functioneerde niet goed, maar ook bij de nieuwe is de afdeling Tennis moeilijk te vinden. Bij 
zoeken via google vindt je eerst vele andere tennisclubs. 
 

- Activiteiten 
Tennislessen – Er was minder vraag, zeker ook veroorzaakt door het hierboven vermelde over 
de website. Dit heeft ook effect op het ledenbestand. 
 

- Tossavonden – De donderdagavond blijkt niet zo’n gewilde dag. Het bestuur beslist of het 
dinsdag- of woensdagavond wordt. De dinsdag lijkt de voorkeur te hebben. 
 

- Feestelijke vergadering – de huldiging van de 16 leden tijdens de vorige ALV en na afloop 
van het High Tea toernooi was een succes en werd zeer gewaardeerd door de leden. 
 

- Organisatie 
- Bestuurssamenstelling – Bas Pals hebben we het hele seizoen niet gezien (hij heeft 
opgezegd als lid). Wim van de Water was door ziekte veelal afwezig. Daardoor is er weinig 
vergaderd, maar de lopende zaken zijn behandeld. 
Miel van Grieken doet de suggestie Huub van Bochem te vragen toe te treden tot het bestuur. 
Peti Peelen zal hem polsen, maar ze verwacht niet dat hij wil. 
 

- Onderhoud banen, vrijwilligerswerk -  
Het onderhoud van de banen door Dennen BV wordt minimaal geacht, eigenlijk alleen de 
preparatie voorafgaande aan het seizoen. Onder leiding van Huub van Bochem plegen enkele 
van de oudere herenleden tussentijds onderhoud, waarvoor dank. 
 

- Ledenontwikkeling – Als gevolg van de mindere vraag naar tennislessen, is er ook minder 
instroom van nieuwe leden geweest. Degenen die tennislessen volgen en lid worden 
vertrekken veelal na een paar jaar weer door werk- en/of gezinsomstandig-heden, verhuizing 
en dergelijke. Daardoor heeft de afdeling Tennis momenteel slechts 55 leden. 
Het feit dat we geen competitie spelen en geen jeugd hebben, maakt Quick als tennisclub niet 
aantrekkelijk. Bovendien zijn er andere tennisverenigingen die allen veel ruimte hebben, 
behalve Tachys. 
De website blijft van groot belang om gevonden te kunnen worden door potentiële leden. 
Oproepen in de wijkkrant kan ook tot meer bekendheid leiden. 



- Financiën – Het bestuur krijgt maar moeizaam zicht op de financiële situatie. 
Als gevolg van het afgenomen aantal leden hebben we een negatief resultaat. De huur van de 
banen(€ 7000) blijft hetzelfde, de contributieopbrengsten zijn minder. Er zijn ook problemen 
met de contributieinning. Op het algemeen secretariaat loopt niet alles vlekkeloos. Peti Peelen 
heeft aangeboden daarbij te helpen, een rol te spelen, maar daar heeft ze geen reactie op 
gehad. 
 

- Terugkoppeling doelstellingen  
De continuïteit is niet gewaarborgd door een evenwichtig ledenbestaand. De jeugd ontbreekt 
geheel. Het perspectief is matig, zie eerdere opmerkingen. De groep 50-plussers is redelijk 
stabiel. 
De doelstelling een neutrale begroting en exploitatie te hebben is ook niet gehaald als gevolg 
van de negatieve ontwikkeling van het ledenbestand. De contributie wordt te hoog geacht 
gezien wat er geboden wordt en gezien wat de leden zelf (moeten) doen. 
Er zullen toch ook materialen (met name ballen) aangeschaft moeten worden. Verdere 
uitgaven zijn minimaal. Opgemerkt wordt dat als de derde baan verdwijnt de huur ook omlaag 
moet. 
 

5. Plannen nieuwe seizoen 
Het ziet er naar uit dat al in de winter de derde baan ontmanteld wordt. Dit vanwege het 
afgenomen aantal leden en om ruimte te creëren voor de vierdaagsecamping. De leden 
betreuren dat, alhoewel er opgemerkt wordt dat het maar sporadisch voorkomt dat er drie 
banen in gebruik zijn (bij toernooien, tennislessen en incidenteel op vrijdagmorgen). 
Als we maar twee banen overhouden is er zeker een tennismuur, waarom we al lang vragen, 
noodzakelijk. 
Miel van Grieken merkt op dat we wel de mogelijkheid van groei van het ledenbestand in de 
toekomst moeten openhouden. Hij merkt ook op dat als de banen verplaatst worden naar 
achterin de hoek van De Dennen, dat wel eens meer leden zou kunnen kosten. De afstand 
naar het clubhuis is dan groot en dat zal leiden tot nog minder verbondenheid. 
 

Er is een aanbod aan te sluiten bij een website netband via welke mensen tennisbanen 
kunnen huren voor € 6,50 per uur. Dit jaar is dat niet gelukt, wellicht dat de omnivereniging 
besluit er komend seizoen bij aan te sluiten. Probleem zal zijn de controle van het gebruik van 
de banen. Dat is geen taak voor (leden van) de tennisafdeling. 
 

Het bestuur wil doorgaan met het organiseren van activiteiten zoals tennislessen, clinics, 
toernooien, tossavonden, ook in samenwerking met SV Hatert. Opgemerkt wordt dat een 
laddercompetitie samen met SV Hatert mogelijk wel zou kunnen werken. 
Het bestuur wil ook doorgaan met het actief werven van nieuwe leden en samenwerken met 
de andere afdeling binnen Quick. 
Bij een resteren van twee banen zal een aantal activiteiten moeilijker te realiseren zijn. 
 

Bestuurlijk  
– Wim van de Water zal het bestuur verlaten, gezien zijn gezondheidssituatie en zijn leeftijd. 
- Peti Peelen en Ria de Water geven aan dat, indien de derde baan verdwijnt, dat voor hun 
aanleiding is te stoppen als bestuurslid van de afdeling Tennis. 
 

6. Rondvraag 
 

Geen vragen, opmerkingen. 
Peti Peelen verzoekt nog eventuele opmerking aan haar door te geven (mailen, bellen) en 
roept iedereen op de Algemene Ledenvergadering van Quick op 26 november bij te wonen. 
 

7. Sluiting 
Gezien andere activiteiten van sommige aanwezigen wordt de vergadering wat rommelig en 
snel omstreeks 11.15 uur beëindigd. 
 

Wim Veenendaal 


