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Algemene Leden Vergadering 2019-2020 
 

Te houden op donderdag 16 juli 2019 bij 
Tafeltennisvereniging Flash, aanvang 20.00 uur. 
 
Houdt er rekening mee dat er t.g.v. het coronavirus 
extra maatregelen van kracht zijn. 
 

 

1.      Opening 
 

2.      Verslag ALV 30 mei 2019 
 (het betreft seizoen 2018 - 2019) 

- opgenomen in deze TLE'er 
 

3.      Ingekomen stukken / mededelingen 
-   Geen 
 

4.      Verslag van de secretaris 
- opgenomen in deze TLE'er 
 

5.      Verslag van de penningmeester 
- opgenomen in deze TLE'er 
 

6.      Kascontrole commissie 
 - verslag 2019 / 2020 
 - verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

 

7.      Begroting 2020 / 2021 
- toelichting door de penningmeester 
  De begroting is opgenomen in deze TLE’er 
 

8.      Huldigingen seizoen 2019 / 2020 
- Jubilarissen, kampioenen, bekercompetitie 
 

9.      Verkiezing bestuur 
Statutair aftredende bestuursleden: Marc Maas en 
Jos Wouters, beide stellen zich opnieuw 
verkiesbaar.  
 

10.    Pauze 
 

11.    Programma seizoen 2020 / 2021 
 -- kalender nieuwe seizoen 
 -- indeling nieuwe competitie 
 -- bekercompetitie 
 -- TLE toernooi 

 

12.    Voorstellen / mededelingen bestuur m.b.t. 
         nieuwe seizoen 

 

13.    Rondvraag 
 

14.    Sluiting van de vergadering 

 

Jaarverslag van de secretaris 
 

Beste TLE-sportvriend, 
 

Het was wel schrikken, afgelopen maart, toen 
duidelijk werd dat er verstrekkende 
maatregelen genomen moesten worden in 
Nederland om de dramatische gevolgen van 
het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen 
en mogelijk te voorkomen. Ook de TLE werd 
gedwongen om, geheel in lijn met de corona-
overheidsmaatregelen, het tafeltennissen in 
verenigingsverband stil te leggen. De juist 
begonnen voorjaars-competitie 2020 werd 
meteen afgebroken. Het bestuur besloot dat de 
voorjaarscompetitie als ”niet-gespeeld” 
beschouwd moest worden. Hetzelfde lot trof 
ook de bekercompetitie.  
 
Drastische maatregelen voor onze sport, maar 
bittere noodzaak voor onze maatschappij!  
En ook nu geldt nog steeds: pas goed op jezelf 
en anderen.  
 
Inmiddels zijn de overheidsmaatregelen 
gestaag versoepeld waardoor het zich laat 
aanzien dat in september de competities van 
start kunnen gaan. 
 
Vooraf wordt eerst nog de uitgestelde ALV 
gehouden en wel op 16 juli 2020 bij TTV Flash. 
Het voltallige bestuur zal in deze vergadering 
verantwoording afleggen over de financiële en 
sportieve gang van zaken binnen de TLE. Ook 
de huldiging van jubilarissen en kampioenen 
zal op de agenda staan. Na de pauze zal de 
competitieleider het nieuwe  
wedstrijdprogramma presenteren. 
 
Leven er bij jezelf nog voorstellen of ideeën om 
het tafeltennissen (nog) aantrekkelijker te 
maken: maak ze kenbaar bij het TLE-bestuur 
en/of eigen vereniging. 
 
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  2018-2019. 
 

Gehouden op donderdag 30 mei 2019 bij TTV Flash 
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen en het voltallige TLE-bestuur. 
Afmelding ontvangen van TTV Helmond ’57, TTV 
Nuenen, TTV Veldhoven en Wetac 
 
 

Verslag: 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

Ik heet Iedereen van harte welkom, in het bijzonder 
ons Erelid Jan van Schagen, maar ook alle aanwezige 
jubilarissen (4x 25 jaar, 1x 40 jaar en 2x 50). 
De twee 50-jarige jubilarissen zijn op de recente TLE-
feestavond reeds gehuldigd, later bij agendapunt 8 
kom ik hier nog even op terug. 
 
We kunnen terugkijken op een prima seizoen. Alle 9 
klassen waren vol bezet en voor het eerst sinds de 
invoering van het nieuwe competitie systeem (najaar 
2016) zijn er ook weer  
meerkampen georganiseerd, i.p.v. de vroegere 
gebruikelijke 8-kampen waren het nu 6-kampen, met 
dank aan TTV Flash voor de uitstekende organisatie. 
Ook werd een nieuw fenomeen geïntroduceerd; er 
werden voor het eerst in de geschiedenis van de TLE 
promotie-degradatie wedstrijden gespeeld. 
Voor zover ik begrepen heb was dit tot ieders 
tevredenheid! 
 
Op 23 januari jl. bestond de TLE 50 jaar, ter 
gelegenheid hiervan was er op 26 januari een 
feestavond voor alle leden, sponsoren en enkele 
andere genodigden. 
Met een wat tegenvallende opkomst van 105 
personen mogen we toch zeker spreken van een 
geslaagde avond. Met dank aan het organiserende 
comité en TTV Flash. 
 
Flash organiseerde ook voor de tweede keer het TLE-
toernooi. Ondanks een ietwat tegenvallende opkomst 
van 42 deelnemers was het toch een prima toernooi, 
met dank aan Jack Schalkwijk en Brigitte Baptiste. 
 
Helaas blijft het ledental zich, evenals de landelijke 
trend, neerwaarts bewegen. 
6 Verenigingen hebben 7 teams minder ingeschreven 
en 2 verenigingen hebben ieder een nieuw team 
ingeschreven, wat resulteert in een netto afname van 
5 teams, waardoor we nu op een totaal van 49 teams 
uitkomen. 
Het Snelle Batje en de Kuub wisten zelfs geen enkel 
team meer op de been te brengen en zij hebben zich 
dan ook helaas moeten uitschrijven als TLE-
vereniging. 
Voor de TLE heeft dit heeft als consequentie dat we 
komend seizoen geen 9 vol bezette klassen meer 
hebben, later hierover meer. 
 
 

 

Op de vorige ALV hebben we al iets gezegd over de 
nieuwe privacywetgeving, ook wel AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) genaamd. 
Ook de TLE heeft zich inmiddels hieraan 
geconformeerd, op de website (onder Algemeen)  
kunt u onze privacyverklaring vinden. Hierin staat 
wat uw rechten zijn en welke maatregelen we 
genomen hebben om uw privacy te waarborgen. 
 
Helaas zijn we ook dit jaar niet verstoken gebleven 
van enkele droeve gebeurtenissen: 

- Op 16 mei 2019 is Maarten Pouwelse, lid 
en wedstrijdsecretaris van TTV Best, op 70 
jarige leeftijd overleden. 

- Op 23 juni 2018 is Peter Botden, lid van 
Renata, op 57 jarige leeftijd overleden. 

 
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 21 juni 2018 (betreft 
seizoen 2017 - 2018) 
 
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang 
50 en worden door de vergadering goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken 
- Geen 

Algemene mededelingen bestuur 
- Ter goedkeuring aan de ALV voorleggen: 

* benoeming Pieter Coolen tot "lid van 
  verdienste" van de TLE 

- * benoeming Simon Groeneveld tot “Ere lid” 
  van de TLE 

     (Beiden zijn reeds tijdens de viering (feestavond) 
      ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan van 
      de TLE voorgedragen voor hun benoeming). 
Onder luid applaus worden de benoemingen 
goedgekeurd door de voltallige vergadering, waarna 
de beide jubilarissen een woord van dank 
uitspreken. 
  

- Privacywetgeving (AVG) 
             Privacyverklaring, AVG-functionaris, 
             aanpassingen spelers- en inschrijfformulier   
 
De TLE heeft zich inmiddels geconfirmeerd aan 
deze wet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

4.   Verslag van de secretaris 2018-2019 
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 50 
en wordt door de vergadering goedgekeurd.  
 

5.   Verslag van de penningmeester: 
      jaarrekening 2018 / 2019  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
jaarrekening seizoen 2018 / 2019 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 50. 
 

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 de penningmeester. Onder 
applaus dechargeert de vergadering de 
penningmeester en het overige bestuur. (Na de 
vergadering stelt de huidige commissie zich 
nogmaals beschikbaar). 
 

7.   Begroting 2019 / 2020  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
begroting seizoen 2019 - 2020. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’ er 2 jaargang 50.  
De begroting wordt door de vergadering 
goedgekeurd 
 

8.   Huldigingen van seizoen 2018 - 2019 
 
Huldiging jubilarissen: 

 25 jarig jubileum:  

•  • Hans van Stippent Kinawo 

•  • Jan Schenkelaars Renata 

•  • Herman de Jong Smash ‘18 

•  • Elisabeth Noordanus Veldhoven 

•  

 

40 jarig jubileum:  

 • John Versluis Kinawo 

•  

 

50 jarig jubileum:  

 

• Pieter Coolen 

• Simon Groeneveld 
Stiphout 
Renata 

De huldiging van de jubilarissen wordt gepresenteerd 
door Vera. Begeleidt door enkele individuele 
anekdotes overhandigt ze de bijbehorende 
onderscheidingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kampioenen van de competitie: 

 
Kampioenen najaar 2018: 
 

• 1e Klasse   de Wiekslag 1 

• 2e Klasse   de Wert 1 

• 3e Klasse  de Wert 2 

• 4e Klasse  Stiphout 1 

• 5e Klasse  Flash 6 

• 6e Klasse  Wetac 2 

• 7e Klasse  de Wiekslag 5 

• 8e Klasse  Valkenswaard 3 

• 9e Klasse  Nuenen 2 
 

 
Kampioenen voorjaar 2019: 
 

• 1e Klasse   de Wiekslag 1  

• 2e Klasse   de Wielslag 3 

• 3e Klasse  Stiphout 1   

• 4e Klasse  de Kuub 1 

• 5e Klasse  Wetac 2 

• 6e Klasse  TTV Smash’18 3 

• 7e Klasse  Kinawo 2 

• 8e Klasse  Kinawo 3 

• 9e Klasse  Stiphout 2 
 
Winnaar TLE-beker seizoen 2018-2019 
Petro overhandigt het winnende team Wetac 1 
de wisselbeker. 
Uitslag finalewedstrijd: 
Wetac 1 – de Wiekslag 1: 5 - 3 
 

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

10.   Pauze 
 
11.   Programma nieuwe seizoen 2018 / 2019  

- Indeling nieuwe competitie  
Competitieleider Jos maakt de nieuwe klasse- 
indeling bekend en geeft daarbij aan dat er ook dit 
jaar weer enkele indelingsproblemen moesten 
worden opgelost.  
Er is tenslotte een keuze gemaakt voor 7 teams per 
klasse. Deze keuze heeft tot gevolg dat de promotie 
/degradatie-wedstrijden zullen vervallen: er is geen 
plaats meer in de weekkalender.  
Er zullen twee teams per klasse promoveren en 
degraderen.  
Een toenemend probleem bij de indelingen wordt 
veroorzaakt door spelers, die een te hoog 
niveau hebben voor de klasse waarin ze ingedeeld 
(willen) worden.       Met dank aan Jos! 
 



 

 

 

 

12.   Voorstellen en mededelingen van het 
        bestuur m.b.t. het nieuwe seizoen 
Het helaas steeds verder afnemende aantal leden en 
dus ook teams vormt elk seizoen weer opnieuw een 
hele uitdaging voor onze competitieleider om weer 
een interessant competitieschema in elkaar te 
draaien, met een evenredig aantal teams per poule. 
 
Om alles passend te maken zou het soms prettig zijn 
als we poules zouden kunnen maken van 
verschillende groottes, dus poules van bijvoorbeeld 6 
en poules van 7 teams. 
Echter onze huidige software laat dit niet toe, het is 
het een of het ander. 
 
Enige tijd geleden ben ik (voorzitter) in contact 
gekomen met de ontwikkelaar van de TTApp. Een 
competitie App, die gebruikt wordt door de NTTB. 
Maar inmiddels ook door de Tafeltennis Liga Tilburg 
(TTL) en wel tot hun volle tevredenheid. 
 
Dit systeem is erg flexibel en bespaart een 
competitieleider veel tijd en kopzorgen. 
Naast dat het een App (smartphone) is draait dit 
systeem ook op een PC, tablet of laptop. 
Uitslagen worden rechtstreeks op de App of 
PC/laptop ingevuld en zijn dan direct zichtbaar voor 
iedereen. Dit zonder tussenkomst van de 
competitieleider. 
 
Echter zijn aan dit systeem wel kosten verbonden. 
Hoe hoog deze precies zullen zijn is nog niet bekend, 
maar dit zal hoogstens enkele euro’s per jaar per lid 
bedragen. 
 
Het TLE-bestuur zal zich de komende tijd beraden of 
we op termijn mogelijk ook op dit systeem willen 
overschakelen. 
Uiteraard zal de ALV hier ook een stem in hebben, 
dus we vragen u hier alvast over na te denken. We 
zullen t.z.t. alle leden uitgebreid op de hoogte 
brengen, zodat iedereen zich hier alvast eens in kan 
verdiepen. De tijd staat nu eenmaal niet stil, ook voor 
de TLE niet. 
 
 

 
13.   Rondvraag / w.v.n.t.k.k. 

- Bij de huidige competitiestanden in de TLE 
tellen de onderlinge resultaten niet extra 
mee. Bij de NTTB wel. Zouden we hier de 
NTTB kunnen gaan volgen? 

Onze telling is duidelijk en transparant: er is geen 
reden om dit nu aan te passen. 
 

- Voor enkele klassen willen wij, naast TTV 
Flash, ook wel 6-Kampen gaan 
organiseren.  

             Hoe denkt het TLE-bestuur hierover? 
Bereidt de organisatie hiervan zelf voor in je eigen 
vereniging en meldt dit aan bij het TLE- bestuur. 
 

- In het Bekerreglement moet het bestuur 
de puntentelling bij gelijke stand eens 
bekijken. Dit is een rare telling. Valt hier iets 
aan te doen?  

Dit wordt nog nader bekeken en inmiddels is de 
telling aangepast. Uiteindelijk wordt er geloot als 
alles gelijk is. 
 

- Er zijn 8 teams opgehouden. Wat is de 
reden dat men ophoudt? 

Het bestuur heeft dit onderzocht en komt tot de 
conclusie dat er een veelvoud aan onvoorspelbare 
oorzaken ten grondslag liggen aan deze mutaties. 

 
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 en het organiseren 
van bekerrondes en toernooien, de jubilarissen voor 
hun trouw aan de vereniging en de adverteerders 
en sponsors voor hun financiële ondersteuning. 
 
Mede door al deze inspanningen is het weer gelukt 
om er een prachtig tafeltennisseizoen van  
te maken. 
 
Tot slot wenst hij iedereen een goede thuisreis, 
prettige vakantie en een sportief nieuw seizoen toe. 
 
 
Secretaris TLE, 
Wim Kurvers 
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9.616,40 9.616,40

9.763,40 9.910,45 9.910,45

8.903,45        

Contributie:

760,00           735,00           -                 

Leden  2018-2019 104,00           104,00           

800,00           783,25           -                 

754,00           

134,00           128,00           -                 

Sponsors 300,00           300,00           300,00           

-                 - -                 

Totaal saldo en inkomsten 11.714,40 11.666,65 10.964,45

500,00           

70,00             

460,00           

36,00             

250,00           

300,00           

160,00           

35,00             

130,00           

Aandenken 25/40j. lid TLE 120,00           

3.500,00        

Algemene Reserve 6.513,40        6.638,05        5.403,45        

Kas 22,40             -                 

Totaal uitgaven en reserve 10.964,45      

Toelichting van de penningmeester:

Dit jaar werd een toename van de kaspositie verwacht van € 147. Vanwege meerkosten van € 429,15 voor

automatisering (laptop en Office365 licentie) zou er een afname zijn van de kaspositie. Het bestuur ziet vanwege de 

Corona omstandigheden af van het etentje. De kaspositie op 18 april 2020 is derhalve € 9.910,45.

Een toename van € 294,45 (3%).

De overschrijding van het bestuursuitje is gecompenseerd door de bestuursvergoeding niet uit te keren.

De kascontrole is op 17 juni 2020 uitgevoerd door Jan van Schagen en Maarten Gruijters en akkoord bevonden.

Begroting:

Voor komend jaar wordt er een daling van de kaspositie verwacht van 1007 € (10%) als gevolg van onderstaand 

aangenomen voorstel. 

Gezien de omstandigheden heeft het bestuur het voorstel van de penningmeester aangenomen de verenigingen te

steunen en geen kosten in rekening te brengen voor naheffing (boetes en later ingeschreven leden) en de

teambijdrage voor komend seizoen. 
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Rente

Uitgaven:

500,00                        305,00                       

TLE    Jaarrekening 2019-2020  -  Begroting 2020-2021

Teams (15/30€)

Saldo        mei 2021

Saldo 28 april 2019

Reiskosten

Bestuurskosten

250,00                        

11.666,65                  

Bekertoernooi/8-Kamp-prijzen

32,00                          -                             

Automatisering

Bankkosten

Boete

Ned. Kampioenschap 35,00                         

69,00                          498,15                       

36,00                         

Drukwerk 470,00                        459,80                       

222,50                       

Jaarvergadering

Begroting 2019-2020 Rekening 2019-2020 Begroting 2020-2021

Inkomsten:

Leden  2020-2021

67,60                         

Telefoon/internet vergoeding

Reserve 60 j. Viering (jan 2029)

Saldo 20 mei 2020

70,00                          

300,00                        

Leden  2019-2020

100,00                        

40,00                          

11.714,40                   

120,00                        132,15                       

3.250,00                    

-                              

3.250,00                     



TAFELTENNIS SPECIALIST

Bezoekadres/Showroom:
Ekkersrĳt 2004

5692 BA Son & Breugel

Contact:
Telefoon: +31(0)88 008 76 66

E-mail: contact@sporteurope.nl

www.sporteurope.nl

Volg ons ook op:

Instagram: sporteurope_tabletennis
Facebook: Sport Europe


