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Algemene Leden Vergadering 2020-2021 
 

Te houden op donderdag 22 juli 2021 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 16 juli 2020 
 (het betreft seizoen 2019 - 2020) 

- opgenomen in deze TLE'er 
 

3.      Ingekomen stukken / mededelingen 
- Geen 
- Jos Wouters heeft aangegeven zijn bestuursfunctie 
   na de ALV van 2022 neer te leggen. 
 

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

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

6.      Kascontrole commissie 
 - verslag 2020 / 2021 
 - verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

 

7.      Begroting 2021 / 2022 
- toelichting door de penningmeester 
  De begroting is opgenomen in deze TLE’er 
 

8.      Huldigingen seizoen 2020 / 2021 
- Jubilarissen, kampioenen, bekercompetitie 
 

9.      Verkiezing bestuur 
Statutair aftredende bestuursleden: Wim Kurvers 
Vera Rouppe van der Voort en Petro van den Bos 
Alle drie stellen zich opnieuw verkiesbaar.  
 

10.    Pauze 
 

11.    Programma seizoen 2021 / 2022 
 -- 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, 
 

Zoals het zich nu laat aanzien kunnen we 
weer als vanouds tafeltennissen binnen 
het nieuwe normaal (een enkele maatregel 
blijft voorlopig nog bestaan). Dat betekent 
dat de najaarscompetitie 2021 en de 
bekercompetitie per september weer van 
start kunnen gaan! 
 

Hopelijk krijgen we dit seizoen geen 
herhaling van wat ons in 2020 overkwam. 
Want toen zag het er, na de ALV en voor 
de start van het nieuwe seizoen in 
september 2020, erg goed uit voor onze 
TLE-competitie en beker. Het coronavirus 
was op zijn retour, de klassen en teams 
waren ingedeeld en speeldata vastgelegd. 
Maar na een vlotte start werd de 
competitie begin oktober opnieuw 
stilgelegd: een nieuwe coronagolf 
noodzaakte de regering tot het nemen van 
drastische maatregelen. 
 

Maar het blijft nog steeds opletten: er kan 
meer dan er kon, maar er kan nog niet 
alles. 
En ook nu geldt nog steeds: pas goed op 
jezelf en anderen.  
 

In de ALV van donderdag 22 juli 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 het nieuwe 
wedstrijdprogramma. 
 

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  2019-2020 
 

Gehouden op donderdag 16 juli 2020 bij TTV Flash 
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen en het voltallige TLE-bestuur. 
Afmelding ontvangen van TTV Geenhoven, TTV 
Nuenen, TTV Unicum en TTV Valkenswaard 
 
 

Verslag: 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

Ik heet Iedereen van harte welkom. In het bijzonder 
de aanwezige jubilarissen (3x 25 jaar en 1x 40 
jaar).Tja, wat zal ik zeggen, het was in ieder geval een 
zeer bijzonder seizoen. 
In het najaar van 2019 zijn we gestart met 7 klassen, 
met aanvankelijk 7 teams. Echter op het laatste 
moment moest Smash-1 zich wegens 
omstandigheden terugtrekken. Het gevolg was dat de 
1 ste klasse nog 6 teams telde. Als we dit eerder 
geweten hadden, dan waren we nog in de 
gelegenheid geweest om 8 klassen van 6 teams te 
maken, waardoor er ruimte in de kalender was 
geweest om promotie/degradatiewedstrijden en 6 
kampen te organiseren. 
 
Over de voorjaarcompetitie 2020 kan ik natuurlijk kort 
zijn, begin maart werden we geconfronteerd met een 
wereldwijde pandemie (coronavirus COVID-19). Als 
bestuur werden we hierdoor gedwongen al in een 
vroeg stadium de competitie stil te leggen, met nog 
een voorzichtige hoop dat we deze later nog zouden 
kunnen voortzetten. 
Helaas leerde de praktijk snel anders. Een eerder 
genomen besluit om de competitie te bevriezen werd 
even later gewijzigd in het volledig schrappen van alle 
gespeelde wedstrijden. Dit leek ons het meest eerlijke 
omdat 90% van de teams niet meer de gelegenheid 
zou krijgen om een returnwedstrijd te spelen. 
En vanzelfsprekend konden het bekertoernooi en het 
TLE-toernooi ook niet meer doorgaan. 
 
En daar zit je dan thuis; je mag je favoriete sport niet 
meer beoefenen, bijna alles is gesloten en velen van 
ons moesten plots thuis gaan werken. 
Gelukkig is sinds 1 juli 2020 voorzichtig weer van alles 
mogelijk en hopen we in september, als er niets 
verandert in de tussentijd, weer van start te kunnen 
gaan met een nieuwe competitie. Hierover later meer. 
 
Ook dit jaar nemen we afscheid van een vereniging. 
“De Wert accountants” stopt als vereniging, maar 
gelukkig gaan een aantal leden door onder de vlag 
van “TTV Renata”. 
Naar ik meen is “De Wert” oorspronkelijk in 1981 
begonnen als “Hagenkamp”, later ook bekend onder 
de namen “I.S. Bergeijk” (1994), “ABAB accountants” 
(2003) en “ABN accountants”. 
Een noemenswaardig feit is dat TTV Flash dit seizoen 
gaan uitkomen met 11 teams. 
Voor zover ik weet is een dergelijk aantal teams van  
 
 

 

één vereniging, slechts één keer eerder 
voorgekomen; dit was ook Flash met zelfs 12 
teams. 
 
Helaas zijn we ook dit jaar niet verstoken gebleven 
van enkele droeve gebeurtenissen: 

- Op 2 juni 2019 is Ben van Dorsten op 74 
jarige leeftijd overleden, Ben was lid van 
Renata. 

- Op 20 mei 2019 is Jan Houkes op 78 jarige 
leeftijd overleden, Jan 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 30 mei 2019 (betreft 
seizoen 2018 - 2019) 
 
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang 
51 en worden door de vergadering goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken 
- Geen 

 

4.   Verslag van de secretaris 2019-2020 
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 51 
en wordt door de vergadering goedgekeurd.  
 

5.   Verslag van de penningmeester: 
      jaarrekening 2019 / 2020  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
jaarrekening seizoen 2019 / 2020 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 51. 
 

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. 
Maarten van den Bosch en Rajan van Aar stellen 
zich beschikbaar voor de nieuwe commissie. 
 

7.   Begroting 2020 / 2021  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
begroting seizoen 2020 - 2021. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’ er 2 jaargang 51.  
De begroting wordt door de vergadering 
goedgekeurd 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.   Huldigingen van seizoen 2019 - 2020 
 
Huldiging jubilarissen: 

 25 jarig jubileum:  

•  • Tom Renz Smash ‘18 

•  • Jo Suurs Snelle Batje  

•  • Jos Wouters Renata 

•    

•  40 jarig jubileum:  

 • Hans Vrancken De Wiekslag 

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 2019-2020: 
 

• 1e Klasse   de Wiekslag 1 

• 2e Klasse   Stiphout 1 

• 3e Klasse  TTVV 2 

• 4e Klasse  Renata 2 

• 5e Klasse  Geenhoven 3 

• 6e Klasse  Valkenswaard 2 

• 7e Klasse  Best 3 
 
TLE bekercompetitie 2019-2020: 
Deze bekercompetitie is gestopt en niet meer 
uitgespeeld. 
 

9.   Verkiezing bestuur  
Statutair aftredende bestuursleden zijn: Marc Maas 
en Jos Wouters. Marc en Jos stellen zich opnieuw 
verkiesbaar.  
Onder applaus wordt door de ALV ingestemd met 
hun herverkiezing. 
 

10.   Pauze 
 

11.   Programma nieuwe seizoen 2019 / 2020 
Jos ligt het nieuwe programma toe.  
- Indeling nieuwe competitie 
De Voorjaarcompetitie 2020 wordt als ”NIET 
GESPEELD” beschouwd. Dit betekent dat de  
Najaarcompetitie 2020 in principe zal starten met 
dezelfde klasse indelingen als de Voorjaar-competitie 
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 8 klassen van 6 teams zullen starten; er kunnen 
geen teams meer worden toegevoegd. In de agenda 
is tevens voldoende ruimte voor promotie/degradatie 
wedstrijden en meerkampen. Indien er verder geen 
belemmerende maatregelen worden opgelegd / of 
van kracht zijn, kan de competitie in september 2020 
starten. 
 

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

 
- Accommodatie Wetac 
De voorzitter meldt dat TTV Wetac op zoek is naar 
een andere speel-accommodatie. 
Hierbij bestaat de mogelijkheid dat de nieuwe ruimte 
(en met name de hoogte tot het plafond = 2,75 m) 
niet geheel voldoet aan de NTTB regels. 
De vergadering gaat ermee akkoord dat dit geen 
struikelblok is. 
  
- NTTB TT-App. 
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.  
 

13.   Rondvraag / w.v.n.t.k.k. 
- Enkele verenigingen hebben reeds corona-
protocollen gemaakt. Gelieve deze instructies 
duidelijk kenbaar te maken in je locatie en op je 
website.  
De registratieplicht (welke persoon speelt op welk 
tijdstip in de accommodatie) ligt bij de thuisspelende 
vereniging.      
TLE roept op de protocollen nauwgezet te volgen en 
hoopt dat al onze leden deze pandemie gezond 
doorstaan. (TLE is bereid de instructies op te 
nemen in haar website). 
- De overheid heeft bekend gemaakt dat er bij 
inkomstenderving (ook voor verenigingen een 
mogelijkheid bestaat om subsidies aan te vragen 
(compensaties).  

 
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. 
 
Tot slot wenst hij iedereen een goede gezondheid, 
prettige vakantie voor zover mogelijk en een sportief 
nieuw seizoen toe. 
 
 
Secretaris TLE, 
Wim Kurvers 
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9.910,45 9.910,45

8.903,45 9.020,65 9.020,65

8.726,65        

Contributie:

675,00           

Leden  2019-2020

754,00           -                 

735,00           

-                 

Sponsors 300,00           -                 300,00           

-                 - -                 

Totaal saldo en inkomsten 10.964,45 9.910,45 10.730,65

500,00           

70,00             

400,00           

29,00             

250,00           

300,00           

170,00           

35,00             

120,00           

Aandenken 25/40j. lid TLE 130,00           

3.500,00        

Algemene Reserve 5.403,45        5.498,25        5.226,65        

Kas 22,40             -                 

Totaal uitgaven en reserve 10.730,65      

Toelichting van de penningmeester:

Dit jaar werd een afname van de kaspositie verwacht van € 1007. Vorig jaar werd het voorstel aangenomen geen

teamkosten, naheffigen en boetes in rekening te brengen om zo de verenigingen te steunen in Corona tijd. 

Het bestuur zag in 2020 ook af van de ledenheffingen. Tevens zijn de uitgaven richting bestuur bevroren waardoor 

deze kostenreductie de inkomstenstop compenseert. De kaspositie op 27 juni 2021 is € 9.020,65.

Dit is € 117,20 meer dan begroot, wel een afname van € 889,80 t.o.v. 2020.

De kascontrole is op .. juni 2021 uitgevoerd door Rajan van Aar en Maarten van den Bosch en akkoord bevonden.

Begroting:

Voor komend jaar wordt er een daling van de kaspositie verwacht van € 294. Er geldt een tijdelijke stop op de 

jaarlijkse verhoging Reserve 60j. Jubileum. Voor seizoen 2021 is een geplande verhoging van de prijs per lid van 

0,25  € toegepast. De daling van het aantal leden en teams noodzaken een aanpassing van de ledenprijs naar 5 €.

Tijdens de ALV zullen we dit voorstel bespreken als verdere verhoging voor 2022/2023.
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Uitgaven:

500,00                        -                             

TLE    Jaarrekening 2020-2021  -  Begroting 2021-2022

Teams (15/30€)

Saldo        mei 2022

Saldo 20 mei 2020

Bestuurskosten

250,00                        

9.910,45                    

Bekertoernooi/8-Kamp-prijzen

120,00                        -                             

Automatisering

Rente

-                             

160,00                        169,89                       

29,00                         

Drukwerk 460,00                        414,43                       

Reiskosten

14,50                         

Jaarvergadering

Begroting 2020-2021 Rekening 2020-2021 Begroting 2021-2022

Inkomsten:

Leden  2021-2022 (3,50)

105,80                       

Telefoon/internet vergoeding

Reserve 60 j. Viering jan 2029

Saldo 27 juni 2021

35,00                          

300,00                        

Leden  2020-2021 (3,25)

70,00                          

36,00                          

Bankkosten

Boete

Ned. Kampioenschap

10.964,45                   

130,00                        156,18                       

3.500,00                    

-                              

3.500,00                     


