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Tennispark Moergestelseweg 32b  
5062 JW Oisterwijk 

  013 - 521 66 59 
Secretariaat Postbus 221   

5060 AE Oisterwijk 
  bestuur@slaraak.nl 

 

 
Notulen Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Sla Raak Oisterwijk d.d. 13 maart 2017 
  
Aanwezig namens bestuur  T.V. SRO: 
Gineke Démeijer, secretaris 
Mark Robben, penningmeester  
Jurgen Baaten, voorzitter juniorenzaken  
Pim de Louwere, park- en paviljoenbeheer 
Cees Verhoeven, voorzitter seniorenzaken 
Paulus Gerrits, marketing en communicatie (geen bestuursfunctie) 
 
 
Datum        : maandag 13 maart 2017 
Tijd  : 20.30 uur tot 21.55 uur 
Locatie  : Paviljoen Sla Raak 
Notulen : Gineke Démeijer 
 
Aanwezige leden volgens de presentielijst: 
Jurgen Baaten, Annie en Toon den Boer, Ger van den Brand, Ilse van Damme, Bart en Gineke 
Démeijer, Ellen Dumoulin, Sander Geboers, Marcel van Gemert, Paulus Gerrits, Anita van Gorp, 
Wicher Hooites Meursing, Hélène Höppener, Josephine van Iersel, Bob Keasberry, Geert Kennes, 
Nannie de Kort, Danny Kuhlmann, Willemien van der Linden, Yvonne van Lith, Pim de Louwere, 
Natalie Lutter, Arthur Martin, Jan en Nelly Massuger, Marcel Mols, Frank Nabbe, Jeroen van 
Nistelrooij, Madelon van Oostrom, Esther Paijmans, Gé van Pelt, Rolf en Nelly Pijnenburg, Karlijn 
Poelmans, Mirjam Ponjee, Els Raaymakers, Mike van Reusel, Ans van der Rijke, Mark Robben, Pieter 
Robben, Toine van de Roer, Christ van Rozendaal, Mira Schouteten, Roelie Schuurman, Patrick 
Simons, Ernest Smolders, Els Snijders, Harrie van der Sterre, Bep Veltman, Cees Verhoeven, Karin 
Viering, Wim Vleeshouwers, Maarten Wijffelaars, Eddy Wimmers, Maike en Michael Wouters, Jos 
Zinken. 
 
 

 
1. Opening en welkomstwoord door Cees Verhoeven, vicevoorzitter. 
De vicevoorzitter heet iedereen van harte welkom. 
We kijken terug op een druk jaar: een jaar zonder voorzitter, lustrumjaar en er zijn 9 nieuwe banen 
aangelegd. Dit heeft veel energie gevraagd van de vrijwilligers van Sla Raak. 
We zijn blij dat we zoveel betrokken vrijwilligers hebben binnen de vereniging. 
Ook zijn we blij dat we voldoende enthousiaste mensen hebben gevonden om weer een volledig 
bestuur te kunnen vormen. 
We zijn in 2016 gestart met 756 leden. In de loop van het jaar gegroeid naar 831 leden. 
Per 1 januari 2017 hebben we weer 756 leden. 
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2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt vastgesteld. Er worden geen extra agendapunten ingebracht. 
 
3. Voorstel bestuurssamenstelling 

a. Voorstel bestuurssamenstelling.  
Het voorstel wordt aangenomen: 
Vorig jaar heeft Erwin Höppener afscheid genomen als voorzitter. Er is toen een vacature 
ontstaan voor deze functie. Jeroen van Nistelrooij stelt zich kandidaat voor deze functie. De ALV 
stemt met applaus in. Jeroen wordt benoemd tot voorzitter. 
Wim du Pon is in oktober 2016 gestopt als voorzitter van de barcommissie. Maarten Wijffelaars 
is gekozen als nieuwe voorzitter barcommissie. 
Jurgen Baaten stopt als voorzitter van de jeugdcommissie. Maike Wouters neemt zijn taak over. 
Pim de Louwere stopt als park- en paviljoenbeheerder. Zijn functie wordt als volgt verdeeld: 
Marcel van Gemert neemt de bestuursfunctie over. De overige taken worden overgenomen door 
de barcommissie en Bart Michels. Youssef Korch heeft aangeboden om af en toe wat klusjes te 
doen. 
Paulus Gerrits verzorgt de marketing en communicatie binnen de vereniging. Dit is geen officiële 
bestuursfunctie, maar Paulus maakt wel deel uit van het bestuur. 
 
Er is door het bestuur voor gekozen om binnen de commissies op passende wijze afscheid te 
nemen van vrijwilligers die stoppen. 
De vrijwilligers worden tijdens de ALV wel genoemd en door het bestuur heel hartelijk bedankt 
voor hun geweldige inzet. Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. 

 
Van de volgende vrijwilligers nemen we afscheid: 
Barcommissie: Hélène Höppener, Nannie de Kort en Mari van Veldhuizen. Nieuwe leden zijn: 
Maarten Wijffelaars, Chris van Raak, Mascha Maljers, Patty Robben. 
Seniorencommissie: Rini van Roy. De tossavond wordt overgenomen door Joost Michels, zijn 
taken bij de IWC worden intern door de IWC-commissie overgenomen, De Welkom wordt 
overgenomen door Jeffry Groot Bluemink en Anita van Gorp. Michael vd Boogaard is vorig jaar al 
gestopt als VCL. Zijn taak is overgenomen door Bart Michels en Jan van Hout. 
JC: Hans Kwaks en Jurgen en Bianca Baaten. Nieuwe leden: Floris Kwaks, Maurice Bal en Frank 
Nabbe. 
 
Cees bedankt Ilse van Damme voor haar inzet mbt de ledenadministratie.  
 
b. Voorstel samenstelling kascontrolecommissie .  
Huidige kcc bestaat uit Harrie vd Sterre en Ernest Smolders. Tijdens de ALV van 2016 is door Wim 
vd Meij voorgesteld om Ernest Smolders voor een periode van 2 jaar te benoemen (2017 en 
2018) en Harrie vd Sterre voor 3 jaar (2017, 2018, 2019). 
De ALV is daarmee akkoord gegaan. De kcc moet volgens de statuten per jaar gekozen worden. 
Daarom worden Harrie en Ernest nu ook met applaus gekozen. 
 
De voorzittershamer wordt overgenomen door de nieuwe voorzitter Jeroen van Nistelrooij. 
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4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2016  
Opmerking van Wicher Hooites Meursing: er wordt gesproken over “een lid” dat opmerkingen had 
over de Statutenwijziging. Wicher geeft aan dat hij dat lid was.  Hij stelt het op prijs dat het bestuur 
zijn opmerkingen serieus genomen heeft en ze verwerkt heeft in het huidige voorstel voor de 
statutenwijziging. 
Anja Zwart stelde de rondvraag of het lotingssysteem voor de vrijdagavondcompetitie aangepast kan 
worden. Dit is gebeurd en gecommuniceerd naar de competitieteams. 
Verder geen opmerkingen. 
De voorzitter bedankt Gineke Démeijer voor het verzorgen van de notulen. 
 
 
5. Mededelingen 

a. Prijzen consumpties 2017 
De prijzen van de consumpties zijn al 5 jaar niet verhoogd. Dat was niet nodig, omdat de 
marge van de baromzet voldoende was. 
De inkoopprijzen zijn nu gestegen en de barcommissie verwacht dat de marge daardoor 
niet meer gehaald kan worden. Hierover is in de bestuursvergadering gesproken en er is 
door de penningmeester van de barcommissie (Ingrid Schoenmakers) en de 
penningmeester van het bestuur (Mark Robben) overlegd. 
De barcommissie zal de prijzen van alle consumpties met € 0,10 verhogen. 
Opmerking van Pim de Louwere: de wijn is met € 0,20 verhoogd. Dat is een fout. Dit 
wordt nog aangepast. 
Vraag van Wicher Hooites Meursing: is dit al meegenomen in de begroting 2017? Ja, dat 
is meegenomen. 

b. Contributie 2017 
De reguliere contributie voor senioren en junioren wordt niet verhoogd. 
Tijdens het regio-overleg van juniorencommissies met andere verenigingen in de buurt 
is de contributie vergeleken. Wij bleken de duurste te zijn. Alle verenigingen hebben 
familie- of gezinskorting. Dat hadden wij in het verleden ook.  
De jeugdcommissie stelt daarom voor om dit te herintroduceren. Doel: de jeugd binnen 
houden en nieuwe leden aantrekken. Het voorstel is als volgt: het 4e lid van een gezin 
krijgt 50% korting, het 5e lid van een gezin krijgt 75% korting. 
Vraag van Yvonne van Lith: geldt dit ook voor uitwonende kinderen? Nee, alleen voor 
gezinsleden die op één adres wonen. 
Worden rustende leden ook meegeteld? Nee, alleen actieve leden. 

c. Projectteam LED-verlichting 
Danny Kuhlmann heeft het bestuur gevraagd om een onderzoek in te stellen naar het 
aanschaffen van LED-verlichting. Dit is enkele jaren geleden al onderzocht, door de 
baanvervangingscommissie. Het is ons destijds afgeraden om al LED-verlichting aan te 
schaffen, omdat dat op dat moment nog niet rendabel was. De ontwikkelkosten waren 
nog hoog. 
Nu is het tijd om dit opnieuw te onderzoeken. Bij TECO is onlangs ook LED-verlichting 
aangeschaft en de ervaringen zijn positief. Bovendien is het nu nog mogelijk om subsidie 
aan te vragen. 
Danny Kuhlmann en Mark Meijer hebben aangeboden om een commissie te vormen. 
Marcel van Gemert zal namens het bestuur zitting in deze commissie nemen. Het 
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bestuur is op zoek naar meer leden voor deze commissie. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden bij het bestuur of rechtstreeks bij Danny Kuhlmann. 
We zullen deze oproep ook doen in de nieuwsbrief. 
Opmerking van Wicher Hooites Meursing: bij Teco zijn de ervaringen positief, maar in 
Haaren zijn ze niet erg tevreden. Dit graag meenemen. 
Opmerking: het schijnt dat het energieverbruik bij LED-verlichting soms hoger is. Dit zal 
het projectteam goed uitzoeken. 
Het bestuur zou graag in september/oktober een verslag krijgen van het projectteam. 
Indien mogelijk dan een extra ledenvergadering plannen en begin 2018 realiseren. 

d. Website (Dit punt was niet geagendeerd) 
Sinds vorige week hebben we een nieuwe website. Er moeten nog wat teksten 
aangepast worden en dat zal op korte termijn gebeuren. 

e. Sponsorcommissie (Dit punt was niet geagendeerd) 
Paulus Gerrits (marketing en communicatie) wil een sponsorcommissie in het leven 
roepen. Dit is belangrijk om de vereniging gezond te houden. Hij roept leden op om 
zitting te nemen in deze commissie. Het is de bedoeling dat deze commissie een 
interactieve rol gaat spelen, ook een gedeelte op de website. 
Aanmelden kan bij het bestuur of rechtstreeks bij Paulus. 

  
6. Ingekomen stukken. 

 De navolgende afmeldingen van leden zijn ontvangen: 
Op volgorde van binnenkomst: 
Nicole van Wijnbergen-Steegmans, Paul en Yvonne Petit,  Ton Heijkants, Maria Rops, Annie Villevoye, 
Resy Brocken, Marie-José Westerveld, Roland Roolvink, Paula Verhaag, Rietje Mathijssen, Nick van 
Liere, Joost Michels, Kees Steenbeek, Jan Boons, Tiny Barten, Karel Verkerk, Bep Verwoert, Ernest en 
Hilde Emmen, Sjaak en Femke Verschuren, Kees van Bergeijk, Mireille Bogaers, Jan de Laat, Pieternel 
en Gijs Maas, Chris van Raak, Jos en Julia Burgers, Paul vd Meulengraaf, Joep en Marij Eijkens, 
Herman Mols, Marc en Ingrid Schoenmakers, Monique Gerrits, Marijke Blesgraaf, Jan van Hout, Bart 
Michels. 
 
7. Financieel 
a. Financieel verslag 2016, incl verslag kascontrolecommissie  
Penningmeester Mark Robben licht het verslag toe. 
Positief resultaat van € 19.710,00. Dat is iets meer dan begroot. Keurig resultaat. 
De baanvervanging hebben we helemaal uit eigen middelen betaald. 
Vraag Danny Kuhlmann: waarom zijn de kosten voor de seniorencommissie hoger dan begroot? 
Hierin zitten o.a. de kosten van de nieuwjaarsreceptie en de sponsorbijdrage van de Rabobank 
missen we. 
Wat zijn “diverse kosten”? Daar komt Mark op terug. 
Aanvulling 23-4-2017: Advertentie Nieuwsklok, Buma Stemra, Ziggo, Barboek, kleine aanschaffingen 
bar, akoestisch onderzoek, witte passen commissies (ruim € 6.700,00) 
En waarom zo’n hoge kosten gas, water, licht? Meer verbruik. 
Verzekeringen? Kosten zijn lager geworden. 
Hoe lang loopt de erfpachtcanon nog? Het antwoord hebben we op dit moment niet paraat, maar 
het bestuur gaat hier zeker naar kijken. 
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b Begroting 2017   
Geen grote evenementen gepland. Daardoor minder baromzet. Inkoopprijzen worden iets hoger. 
Mede daarom zijn de prijzen van de consumpties verhoogd. 
Afschrijving banen is hoger, omdat dan voor een heel jaar de afschrijving plaatsvindt. 
De kascontrolecommissie heeft het verslag en de begroting goed bekeken en  goedgekeurd. Alle 
stukken zien er keurig uit. 
Verslag en begroting wordt vastgesteld met dank aan en applaus voor de penningmeester. 
Mark is dit jaar overgegaan op een ander financieel programma: Twinfield. Dit heeft voordelen voor 
de penningmeesters van de diverse commissies. 

 
8. Voorstel tot statutenwijziging en Huishoudelijk Reglement 
Statuten en HR waren erg gedateerd. Het bestuur heeft gemeend dat het belangrijk is dat deze 
documenten worden aangepast. 
Tijdens de ALV in 2016 is hiervoor al een voorstel gedaan aan de leden.  
Na het versturen van de documenten mbt het voorstel tot statutenwijziging en wijziging van het HR 
hebben we van Wicher Hooites Meursing enkele steekhoudende opmerkingen ontvangen. Deze zijn 
door Jan Massuger, namens Wicher, tijdens de ALV ingebracht. 
Omdat tijdens de ALV van 2016 niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren kon er niet 
gestemd worden. Er zou een nieuwe extra ALV belegd moeten worden.  
Het bestuur heeft na de ALV van 2016 besloten om geen extra ALV te beleggen om alsnog te kunnen 
stemmen over de statutenwijziging, omdat de door Wicher ingebrachte opmerkingen aanleiding 
gaven om de voorgestelde statuten en HR nog eens goed te bekijken. 
We hebben in overleg met Wicher enkele punten aangepast. 
Tijdens de ALV in 2016 is gevraagd of het bestuur de wijzigingen die aangebracht zijn in de statuten 
en HR kan markeren en de leden van de wijzigingen op de hoogte kan stellen. Dat is nu ook gebeurd. 
 
Op 2 februari 2017 zijn de conceptstatuten en concept huishoudelijk reglement naar de KNLTB 
gestuurd. 
De KNLTB heeft laten weten geen bezwaar te hebben. 
 
Op 8 februari 2017 is het voorstel tot statutenwijziging en voorstel voor wijziging van het 
huishoudelijk reglement naar de leden gestuurd. 
Er zijn geen opmerkingen ontvangen van de leden. 
 
De ALV stemt met een grote meerderheid (meer dan 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden) 
vóór de Statutenwijziging en stemt  eveneens vóór het wijzigen van het HR. 
 
Het bestuur zal de gewijzigde statuten in een notariële akte laten bekrachtigen. 
 
9. Rondvraag 
Wicher Hooites Meursing: de akoestiek wordt als zeer gebrekkig ervaren. Kan hier iets aan gedaan 
worden? 
Een in akoestiek gespecialiseerd bedrijf heeft een meting gedaan en hiervan een rapport gemaakt. 
Hieruit blijkt dat er wel iets verbeterd kan worden, maar dat de verbetering minimaal zal zijn. Het 
bestuur heeft dit afgewogen tegen de kosten en besloten dit niet te doen. Het bestuur zal het 
agenderen voor de volgende bestuursvergadering. Jeroen van Nistelrooij stelt voor om hier een 
nieuwe commissie voor op te richten. Hij zal daar zelf zitting in nemen. Harrie van der Sterre wil ook 
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in deze commissie. Het bestuur roept leden op om zitting te nemen in deze commissie. Aanmelden 
kan bij het bestuur. 
Danny Kuhlmann: kunnen de tentpanelen bij de overkapping vervangen worden? Bv vaste panelen 
die ook de geluidsoverlast kunnen beperken. We zullen het voor de bestuursvergadering agenderen. 
Danny: kunnen de laptops vervangen worden? Ja, die worden vervangen. 
Danny: kan er met de indeling van de bardiensten rekening gehouden worden dat er ervaren mensen 
achter de bar staan tijdens evenementen. Ja, dat gebeurt ook. Er zijn mensen benaderd om tijdens 
de grote toernooien bardienst te plannen.  
Danny: kunnen er nog wijzigingen aangebracht worden in het lotingssysteem voor de 
vrijdagavondcompetitie? Nee, we hebben daar als bestuur samen met de VCL-ers heel uitgebreid 
over gesproken en alle alternatieven overwogen. Het systeem zoals dat nu voorgesteld is willen we 
de komende jaren handhaven. 
 
10. Sluiting 
Om 21.55 uur sluit de voorzitter de vergadering. 


