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Algemene ledenvergadering TVHB woensdag 12 december 2018
Locatie: TVHB Clubhuis, Kantenbeemd 1 te Breda
Aanvang 19:30 uur

Aanwezig bestuur:
Rogier van den Boom (voorzitter)
Willem Zandbergen
Marco Vogelaar
Martijn van Oers (afwezig)
Eric Stadhouders (afwezig)
Aanwezig leden:
Frank Laarhoven
Thomas vd Steen
Cor vd Meeren
Ramona van Kastel
Ruud Waterreus
Marianne Martens
Frans van Vilsteren
Saskia Korstanje
Guus Klitsie
Angelique Smorenburg
Peter Verheijden
Patrick Jansen
Ank Adan
Inge Mijvis (notulen)
Afwezig leden met kennis:
Piet Oosthoen
Gert-Jan Wiers
Coen van Gogh
Juliën de Vries
Guy Adan
Yvonne Ooteman

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering na een verdaging van een half uur vanwege het niet
aanwezig zijn van 20% van de leden.
2. Berichten van verhindering en laatste mededelingen
zie hierboven.
3. Vaststellen agenda
Geen aanvullingen op de agenda.
4. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering
Rogier had het verslag online gezet, maar dit bleek ook buiten de leden zichtbaar te zijn.
Gezien de vertrouwelijkheid van dit verslag is hij daarom weer offline gesteld.
Terplekke wordt het verslag ter inzage gelegd en leden die daarover willen spreken kunnen
zich melden. Hierop heeft niemand bezwaar.
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5. TVHB Terugblik 2018
Vragen:
Wie weet hoeveel leden we hadden in 2018 op het toppunt?
273 leden is het record voor dit jaar.
Wie is het oudste lid van TVHB?
Rob van Ierssel (binnenkort 76 jaar)
Wie het is jongste lid van TVHB?
Quin Dreher
- Bewogen ALV: nieuw bestuur, 2 nieuwe leden
beide leden helaas niet aanwezig, maar geven beiden ook aan hun betuursfunctie neer te
leggen
- Het clubhuis is opgeknapt.
- het clubhuis is officieel geopend door Paul de Beer.
Veel nieuwe spullen in het clubhuis in gebruik genomen.
(Nieuwe kassa, meubilair, vlaggen, afhangbord, wifi, TVHBapp, software ledenadministratie ,
muziekcomputer, koelkasten, plakletters op de gevel, meubilair buiten, nieuwe baanstoelen).
Veel activiteiten met als hoogtepunt Open Toernooi. Dank vanuit het bestuur voor de OTcommissie.
- Nieuwe CWT, goed gestart met strakke planning, een chapeau en dank vanuit het bestuur.
- Jeugd in alle kleuren aan het spelen afgelopen seizoen en er is een jeugd all-in plan gestart.
Het bestuur dankt Maarten, Mirjam, Parilla, Arthur en Caroline (communicatie).
- Het park is altijd netjes: de tennisnetten worden gerepareerd en de dames-wc is
gerepareerd. Het bestuur dankt hiervoor de Parkcommissie (Chris, Jan, Ruud, Trudy en
Arnold).
- AVG-wetgeving, websites, kassa, app en afhangbord zijn hierop ingericht. Hiervoor bedankt
het bestuur Guy.
- Bar/keuken is altijd goed gevuld, bardiensten zijn goed geregeld. Het bestuur bedankt
hiervoor de barcommissie (Ank, Patrick, Ramona, Joep, Arnold, Ine en Robert) alsmede de
baropeners.
- TVHB was dit jaar goed bereikbaar. Hiervoor bedankt het bestuur Caroline voor haar
communicatietaak.
- Organisaties van toernooien en clubkampioenschappen. Het bestuur bedankt hen allen
(Joep, Guus, Nicolette, Sofie en Patricia)
- Sponsorcommissie (Frank, Marco, Niek Jan) met nieuwe sponsoren Decathlon, Bosch Car
Service Breda. Het bestuur bedankt de sponsorcommissie.
- vanuit de zaal: een dank voor het bestuur!
In Memoriam: gelukkig zijn ons dit jaar geen actieve leden ontvallen. Toch een moment stilte
voor hen die we wel moeten missen.
6. Bestuurssamenstelling 2019
Wat gaat er gebeuren:
- Rogier stopt als voorzitter maar zal jeugdcoördinator worden
- Martijn stopt als jeugdcoördinator
- Eric stopt als bestuurslid tenniszaken
- Willem blijft penningmeester
- Marco blijft bestuurslid algemeen
- Frank treed toe als bestuurslid algemeen
Het bestuur zoekt nog vrouwelijke versterking, bij dezen de oproep hiervoor. Alsmede de
oproep voor een nieuwe voorzitter.
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7. LED-baanverlichting bij TVHB
Willem neemt de vergadering mee in een presentatie over LED-baanverlichting.
-Waarom investeren in LED-baanverlichting?
Grote stap in verduurzamen van TVHB. De baanverlichting drukt het grootst in verbruik op
elektra. Er is een subsidieregeling per 1 januari 2019, 35 procent subsidie op LED en
zonnepanelen. De terugverdientijd wordt op minder dan 5 jaar geschat, levensduur zal 20 jaar
zijn.
- Voor- en nadelen LED
Voordelen:
LED is energiezuining, biedt lagere onderhoudskosten, levert meer bedieningsgemak, het is
zeer precies uit te richten, de lampen hebben een levensduur van 50.000 branduren en ze zijn
direct op volle sterkte. De lampen zijn in sterkte te schakelen.
De statische besparing is 40 procent minder vermogen per armatuur. De dynamische
besparing volgt in meer keuzemogelijkheden van instellen sterkte, het is sneller in- en uit te
schakelen, er zijn programmeermogelijkheden (afhangen en verlichting werkt samen – werkt
wel op wifi. Er zijn lagere onderhoudskosten dan nu (2500€ per jaar) namelijk 1000€ tot 2000
€ per jaar.
Nadelen:
de LED armaturen zijn duurder in aanschaf dan de oude armaturen (1,5 tot 2 keer duurder).
De levensduur van 20 jaar is nog niet feitelijk bewezen maar er is een garantie voor 5 jaar.
Dat biedt voldoende ruimte voor het terugverdienen van de investering.
- Huidige situatie – nieuwe situatie
We hebben nu op onze 5 banen 12 masten met 16 armaturen van 2300 Watt. In de nieuwe
situatie komt dat op 12 masten op onze 5 banen met 12 armaturen met 1400 Watt met een
mogelijkheid deze in lagere sterkte in te stellen.
- Keuze leverancier
Er zijn veel leveranciers. Het bestuur heeft 4 offertes opgevraagd, 2 vielen direct af (1
onduidelijk, 1 vanwege slechte ervaringen TV Heksenwiel). Over: Strago (doet nu het
onderhoud van onze armaturen) en Sportstroom (leverancier elektra TVHB). Offertes zijn
inhoudelijk nagenoeg gelijk, Sportstroom was goedkoper. De keuze valt op Sportstroom.
- Investeringen
Brutoprijs incl. BTW 29.432 €
Subsidie 35% 10.301,20 €
Netto investering incl. BTW 19.130,00 €
Sponsoring Sportstroom 300 €
Investering voor TVHB 18.830,80 €
- Besparingen
Energie en gerelateerde zaken 3.000 €
Onderhoudskosten 1.000 tot 2.000 €
Totaal geschatte besparing 4.000 €
Geschatte terugverdientijd < 5 jaar
- Financiering
Hiervoor zijn 3 mogelijkheden: eigen vermogen, lening bank met Stichting Waarborgfonds
Sport of lening en sponsoring door leden en anderen.
Het bestuur stelt voor de financiering uit eigen vermogen te halen. Dit is een rendabele
investering, tast de buffer slechts tijdelijk aan. Daarnaast kan wel een sponsorprogramma
worden opgezet voor leden en bedrijven om (verdere) verduurzaming TVHB te financieren.
- Tenslotte
We beslissen nu over de LED-baanverlichting.
Vraag Patrick: zijn we zeker over de sterkte van het licht?
Willem: Sportstroom verzorgt metingen.
Cor: kunnen we zelf de lichtsterkte aanpassen?
Willem: een aantal mensen krijgen toegang tot de app om de duur en sterkte aan te passen.
Bij trainen zal de waarde van het licht een lagere waarde hebben dan in wedstrijdmomenten.
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We kunnen het in ieder geval zelf aanpassen naar onze wens.
Peter: wat betekent dit voor de buurt, instellingen voor hoogte etc.
Willem: op de lampen die de buurt in schijnen worden met kapjes beschermd zodat de buren
er minder last van hebben. Ze zijn beter te richten dan de huidige lampen.
Cor: hoe lang duurt het de lampen te vervangen?
Willem: dat zal een kleine week duren. Er kan gedurende die tijd gewoon getennist worden,
pas op het laatst wordt de overgang gemaakt. Deze werkzaamheden zulle nergens in het
eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden. De schakelkast wordt vernieuwd.
..: wat is het perspectief van de club. Hoe lang bestaan we nog (in verband met de lange
termijn investering)?
Willem: we groeien niet erg, maar de daling heeft zich ook niet doorgezet en we zijn redelijk
stabiel. Dat is reden te veronderstellen dat we op dit niveau kunnen blijven voortbestaan. Is er
toch groei dan is dat alleen maar beter.
Ank: reëel zitten we nu op 220 leden (heeft Guy nagekeken).
Willem: Voor eenieder is dit een eigen afweging. Ga je toch als vereniging enorm slinken dan
helpt eigen vermogen ook niet meer en ebt het weg.
Cor: wordt dit als vaste post op de begroting gezet?
Willem: Ja, die kan er specifiek in opgenomen worden. Nu per maand 500 euro aan
Dreamchoice. Dat wordt substantieel lager. De 18.000 € wordt in 20 jaar afgeschreven in de
post met vaste afschrijftermijnen.
Ik kan elk jaar laten zien wat tegenover staat qua besparing indien daar behoefte aan is.
Guus: het zal zeker besparen dat de lampen niet meer hoeven op te warmen.
Willem: als je gaat afhangen zal de lamp pas aangaan en ook nog even na het spelen zodat je
kunt vegen. De lampen zullen kortere tijd branden.
Cor: hebben we hier een speciale vergunning voor nodig? Kan de gemeente hier nu moeilijk
over gaan doen of de buren?
Rogier: Voor zover bekend is geen vergunning nodig. Tijdens het inregelen zullen de buren
betrokken worden.
BESLUIT: alle aanwezigen zijn vóór dit besluit: de LED-baanverlichting zal worden
aangeschaft en het contract met Sportstroom wordt aangegaan.
Wat volgt in de loop van 2019?
We oriënteren ons op zonnepanelen voor beperking verwarmings- en elektra kosten. We
kijken ook naar andere mogelijkheden om verwarmingskosten naar beneden te brengen
(isolatie, gedrag).
Kort gesprek over verwarming en het vaak niet terugzetten hiervan: Patrick geeft aan dit op
te nemen in de checklist voor de sluiters van de bardiensten.
8. Kleed- en natte ruimte overdracht vanuit gemeente
Markant had een gelijke constructie als TVHB. De kleedruimtes en WC’s zijn niet van TVHB
maar in beheer van de gemeente Breda. Verbeteringen aldaar moeten we met de gemeente
overleggen.
Markant heeft overeenstemming met de gemeente om de kleedruimtes ‘gratis’ over te nemen
(‘om niet’).
TVHB heeft dezelfde constructie. En dus verkrijgen wij de kleedruimtes ook ‘om niet’, de
gemeente wil van dit onderhoud af.
De huidige opstalovereenkomst loopt 13 mei 2022 af.
Wat betekent dit voor TVHB:
Onderhoud huidige ruimtes voldoen niet aan huidige eisen, we moeten zelf onderhoud plegen
aan ruimtes en dak, we moeten meer gaan betalen voor opstallen (250€ PER JAAR)
Voordelen: we worden eigen baas in het pand en dak (zonnepanelen plaatsen). Het onderhoud
zal sneller worden uitgevoerd en een nieuwe indeling van het pand behoort tot de
mogelijkheden.
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Eerste reactie naar gemeente vanuit TVHB: we vinden dat het pand nu in staat van
achterstallig onderhoud verkeerd. De gemeente reageert daarop met de vraag wat we nodig
hebben om tot de beslissing over te gaan?
Vraag aan ALV: gaan we het overnemen of houden we de huidige constructie (geen
vernieuwing en huidig onderhoud). Bij overname gelijk de vraag wie een plan kan maken om
het deel te verbouwen?
Ank: raar dat we dan wel per direct de 250€ moeten betalen terwijl het contract tot 2022
loopt. Ten tweede zijn er vast leden die lijntjes hebben voor een verbouwing.
Rogier: eens. De vraag komt sowieso in 2022 terug. Hebben we alles in bezit kunnen we het
gehele dak gebruiken voor zonnepanelen.
BESLUIT: Alle aanwezigen op één na stemmen voor de overname ‘om niet’ van de gemeente.
Het bestuur gaat in gesprek met de gemeente om de voor
Ank en Saskia willen samen aan de slag om het plan te maken en in februari presenteren.
9. Banen 6 en 7
in 2016 is de visie opgesteld dat wij in 2018 350 leden zouden hebben.
Verwachte ledenstijging blijft uit helaas en zakt zelfs nog iets.
Gemeente heeft destijds aangegeven te willen weten waar ze aan toe zijn. Het maakt feitelijk
de gemeente niet uit of we deze banen willen, zolang we het onderhoud hiervoor maar betalen
(1000 €). De jeu-de-boules levert nu 250€ op. Kosten zijn dus nu 750€
Er zijn twee scenario’s mogelijk:
- banen worden teruggegeven aan de gemeente, waarbij de jeu-de-boules blijft maar richten
we anders in. Deze keuze is definitief.
- We kunnen de huidige situatie handhaven. Het biedt voor de toekomst mogelijkheden voor
andere opties (padel??). De banen worden in de huidige constructie niet meegenomen in de
opstalovereenkomst.
De gemeente vindt beide opties prima, de afspraak is per elk moment te beëindigen.
Opties: onder de 200 leden baan afstoten, nu afstoten om 750€ te besparen, nu gemeente
aangeven de kosten niet meer te willen betalen maar vanuit de buurt pleiten voor ruimte voor
jeu-de-boules banen, afstoten en dan een mooie entree maken, wat gaat de gemeente ermee
doen (krijgen we daar last van) en kunnen we er nog iets uithalen, moment nog uitstellen om
te zien of we toch de groei van een ledenaantal een kans te geven, kunnen we iets met padel?
De grote vraag bij eenieder is wat de gemeente dan met de ruimte gaat doen.
Willem: we kunnen de 1000€ ook besparen als we zelf het onderhoud weer op ons nemen.
Dan behouden we wel de banen. Voor de jeu-de-boules is een gedoogbeleid.
Het bestuur vindt het zelf ook nog wat vroeg, ziet nog kansen. Afstoten maakt dat wij wat aan
de entree kunnen doen.
Willem: als penningmeester zeg ik afstoten. Persoonlijk denk ik: per lid kost het nu 4 euro,
dus mag het nog een kans van 3 jaar krijgen.
ACTIE: het bestuur neemt de meningen van de aanwezigen mee in hun eigen vergadering.
Heeft het signaal helder ontvangen: afstoten maar nu nog te vroeg. Meenemen naar een
volgend ALV (13 februari) met stelling op voorwaarden in tijd of ledengroei, dan zal de
beslissing vallen.
10. Bardienst zaken
Eerdere planning (obv de activiteitenkalender en de bardiensten) niet haalbaar met huidige
seniorleden. De barcommissie heeft de volgende keuze gemaakt:
- Op dinsdagavond nog maar één persoon bardienst, ondanks vaste sluiter.
Er vallen dan 40 bardiensten weg.
Niet alle leden kunnen/willen afsluiten -> er wordt bij de inschrijflijst vernoemd dat er op
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dinsdag geen sluiter is, zodat leden hiermee rekening kunnen houden. In dit rooster wordt op
dinsdagen een extra toevoeging plaatsen.
Als blijkt dat we met alle seniorleden toch alle bardiensten kunnen invullen zullen we op de
dinsdagavonden een 2e bardienst openstellen.
Een ander bardienstvoorstel is: actieleden die in de loop van het jaar lid worden zullen we
proberen in te laten schrijven op nog openstaande bardiensten. Daarnaast zullen we met hen
afstemmen wanneer ze hun 1e bardienst kunnen draaien en deze altijd inplannen als 2e
persoon met en ander lid, zodat de hun 1e bardienst nooit alleen hoeven te draaien en zo
meteen uitleg krijgen over de bardienst. We zullen in eerste instantie proberen dit op een
dinsdag te plannen zodat er dan toch 2 personen ingepland staan.
Willem: het afgelopen jaar hebben we zelf in een vroegtijdig stadium bardiensten moeten
afzeggen omdat een event niet doorging. Voor die leden verviel de verplichting voor de
bardienst. Welke verplichting leggen we leden in dat geval op?
Je hebt ingeschreven voor een bardienst: gaat die niet door dan vervalt je bardienst. Als je
ingeschreven hebt op een event en dat blijkt niet door te gaan, verplichten we dan dit lid
opnieuw een dienst op te geven? Regen en last-minute niet doorgaan blijft uiteraard
overmacht.
Patrick: voor dit jaar zal het geen issue zijn. Voor komende jaren is goed na te denken over
een reglement hieromtrent.
11. Rondvraag
Angelique: kan er van de dameskleedkamer geen opslag gemaakt worden?
Bestuur: daar wordt aan gewerkt.
Willem: we hebben een opmerking gemaakt voor de kosten voor de kleedruimte. Er zijn
verschillende extra kosten verbonden aan het overnemen van de kleedruimte: WOZ-waarde
en waterschapslasten. Dit moet nog helder op papier met Ank/Saskia gedeeld worden.
Patrick: in 2018 is de baromzet teruggelopen, mogelijk door minder activiteiten. Patrick en
Marco hebben wat meer recreatieve toernooitjes op de kalender gezet zodat dit ook meer
gezelligheid, deelname en baromzet oplevert.
Marco: 18 januari wordt een nieuwjaarsfeest georganiseerd in plaats van een traditionele
nieuwjaarsreceptie.
12. Sluiting
De voorzitter sluit om 22:00 uur de vergadering.
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