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Algemene Leden Vergadering 2010-2011. 

Te houden op : woensdag 25 mei 2011 om 20.00 uur. 
Plaats: TTV Flash, Bekerakker 11a, Eindhoven. 
 
1. Opening 
 
2. Verslag ALV 3 juni 2010 
 -- opgenomen in deze TLE'er 
 
3. Ingekomen stukken / mededelingen 
 
4. Verslag van de secretaris 

-- opgenomen in deze TLE'er 
 

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

6. Kascontrole commissie 
 -- verslag 2010 / 2011 
 -- verkiezing nieuwe kascontrole-commissie 
 
7. Begroting 2011 / 2012 
 
8. Huldigingen seizoen 2010 / 2011 

-- huldiging kampioenen 
-- huldiging jubilarissen 
-- huldiging bekerwinnaar 
 

9. Verkiezing bestuur 
-- statutair aftredend zijn Wim Kurvers en Jan 
   Walthuis. Zij zijn beiden herkiesbaar. 

10. Pauze 
 
11. Programma seizoen 2011 / 2012 
 -- indeling niuewe competitie 
 -- bekercompetitie 
 -- organisatie achtkampen 
 -- toernooien 
  
12. Voorstellen / mededelingen bestuur 

-- voorstel m.b.t. toekomst 
 
13. Vaststelling plaats ALV 2012 
 
14. Rondvraag 
 
15. Sluiting van de vergadering 

 

 
Jaarverslag van de secretaris. 
Beste sportvriend, 
 
Met rasse schreden komt het einde van dit TLE seizoen 
weer in zicht. Als afsluiting worden nog de 8-kampen 
gespeeld en dan rest er de Algemene Ledenvergadering 
op woensdag 25 mei 2011 om 20 uur, bij TTV Flash aan de 
Bekerakker 11a te Eindhoven.  
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we zeggen 
dat de competities en beker-rondes sportief en rustig 
verlopen zijn. Een woord van dank aan een ieder binnen 
en buiten de vereniging die hieraan zijn steentje heeft 
bijgedragen.  
  
De oproep van het bestuur voor nieuwe 
bestuurskandidaten (hard nodig als gevolg van het 
afscheid van Jan van Schagen) heeft op de valreep tot 
succes geleid: Petro en Vera hebben zich beschikbaar 
gesteld voor een bestuursfunctie en zijn tijdens de vorige 
ALV gekozen.  
 
Het bestuur is dit seizoen een tiental keren bij elkaar 
geweest om alle activiteiten in goede banen te leiden: op 
de agenda hebben onder meer de volgende onderwerpen 
gestaan:  

- voortgang competities en bekerrondes; 
dispensaties, protesten, overige verzoekjes 

- actuele status van de financiën  
- contacten met onze sponsoren 
- reglementen en hun betekenis 
- toekomst TLE toernooi 
- website en TLE’ers 

Daar waar het nodig was, zijn acties ondernomen. Het 
aantal opgelegde boetes kon beperkt blijven. Om de 
toekomst van het TLE toernooi te onderzoeken is er een 
werkgroep opgericht. Tijdens de komende ALV zal dit 
onderwerp zeker ter spraken komen.   
 
Oh ja, wat mijn team en eigen spel betreft nog het 
volgende. Na de winterstop merkte ik dat mijn 
winstbijdrage aan het team tanende was. Goede raad was 
duur en daarom maar eens gegoogeld op internet. Daarbij 
kwam ik terecht op de site van een van onze sponsors.  
De oplossing voor mijn probleem werd aangedragen in de 
vorm van een spuitbusje van het merk X. Meteen heb ik 
online mijn bestelling geplaatst, echter helaas, per kerende 
email werd me medegedeeld dat deze speciale spray, om 
voor de hand liggende redenen, momenteel uitverkocht 
was. Echter geen nood: er was nog een alternatief van het 
merk Y op voorraad; iets duurder maar, voor deze ene keer 
in deze duidelijke noodsituatie, voor de zelfde prijs per 
ommegaande geleverd aan mij. 
En het resultaat van deze actie: sindsdien geen wedstrijd 
meer verloren!  
   
Leven er bij jou nog nieuwe punten of wil je nog iets kwijt: 
laat het dan horen! 
Rest me je alvast een prettige zomertijd toe te wensen en 
daarna weer op weg naar een nieuw sprankelend 
tafeltennisseizoen.  
 
Secretaris TLE 
Wim Kurvers 
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Verslag ALV TLE  3 juni 2010. 
 
Gehouden op donderdag 3 juni 2010 bij TTV ECVA, 
tafeltenniscentrum Eindhoven.  
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen en het voltallige TLE bestuur. 
Afmelding: TTV Stiphout. 
 
Vrijwilligerspenning van de gemeente Eindhoven voor 
Jan van Schagen 
Tijdens de Algemene Leden Vergadering is aftredend 
bestuurslid Jan van Schagen door wethouder Joost Helms 
in het zonnetje gezet. Voor het vele werk dat Jan 
gedurende een twintigtal jaren binnen de TLE verzet heeft 
wordt hem de vrijwilligerspenning van de gemeente 
Eindhoven uitgereikt. Jan, namens de gehele TLE, 
ontzettend bedankt voor al je inspanningen! 
 
 
1.   Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet 
alle aanwezigen welkom. 
Een speciaal welkomswoord is er voor de jubilarissen 
25 en 40 jaar lid:  

- Gerrit Gerritsen (Ecva) 
- Olle Deeben (Flash) 
- Hans v.d. Tlllaar (JCF) 
- Richard Vermeltfoort (Nuenen) 
- Guus van Lieshout (Renata) 
- Regina Roos (S&O TNT) 
- Ben Labohm Erevoorzitter (40 jaar) 

Onder agendapunt 8 meer hierover.  
 
Het afgelopen jaar is voor het bestuur tamelijk intensief 
geweest. In de voorgaande ALV hebben we afgesproken 
dat we geen protestcommissie zouden instellen en dat 
samenstelling alsnog zou plaatsvinden als het nodig zou 
zijn. Sinds mijn voorzitterschap is dit nog nooit aan de orde 
geweest. Kort na de start van de competitie is het echter 
noodzakelijk gebleken een commissie te formeren. 
Gelukkig heb ik vrij snel drie onafhankelijke leden kunnen 
vinden die bereid waren om in de commissie zitting te 
nemen. Leden nogmaals dank hiervoor. Het advies van de 
commissie is door het bestuur overgenomen.  
 
Vervolgens kreeg het bestuur in november te maken met 
een signaal dat er onrechtmatig spelers zijn opgesteld in de 
hoofdklasse. Nader onderzoek leerde dat er bij de 
inschrijving van nieuwe spelers opgegeven was dat zij niet 
in de NTTB uitkwamen. Echter bij controle stelde de 
categoriecommissie vast dat twee spelers uitkwamen in de 
1e-klasse NTTB. Indeling in de TLE klasse geschied op 
grond van de opgestelde indelingstabel. Op basis van deze 
informatie heeft het TLE-bestuur deze twee spelers per 
direct (25 november 2009) niet-speelgerechtigd verklaard. 
Hierop besloot het team zich per 30 november terug te 
trekken. Voor wat het bestuur betreft was er voor 
terugtrekking geen enkele reden. Wel heeft het bestuur 
gemeend te moeten ingrijpen daar waar blijkt dat 
inschrijvingen niet correct plaatsvonden.  
  
Ook rondom het TLE toernooi hebben we als bestuur dit 
jaar moeilijke beslissingen moeten nemen. Het geplande 
toernooi op 20 maart is door het bestuur geannuleerd. 
Belangrijkste reden was dat ik op 2 maart werd 
geconfronteerd met het bericht dat de tafels voor het TLE 
toernooi weliswaar gratis ter beschikking gesteld werden, 
maar dat de transportkosten (Vriezenveen – Eindhoven en 
begroot op ca. 600,- euro) voor rekening van de TLE 
kwamen. 

 
Mede op grond van: 
• De hoge kosten van ca. 600 euro (verdubbeling van 

de organisatiekosten) 
• De verminderde belangstelling tot deelneming (ca. 

70 deelnemers) 
• De korte tijd om nog een alternatief te regelen 
• Weinig animo vanuit de leden van de TLE om mee te 

helpen 
heeft het bestuur besloten het toernooi af te gelasten. 
Hoewel wij het betreuren dat we dit besluit op zo'n korte 
termijn moesten nemen, leek ons dit wel de enig juiste 
beslissing. Bij het programma van 2010-2011 kom ik hier 
nog eens op terug om te zien hoe nu verder moet met het 
TLE toernooi. 
 
Verder heeft het bestuur een vervanger gezocht voor Jan 
van Schagen. Zoals ik vorig jaar al aangaf was Jan bereid 
om zijn eventuele opvolger nog te begeleiden. In de 
oproep in de ALV van vorig jaar en ook na benadering 
van meerdere personen heeft dit echter helemaal niets 
opgeleverd. Als huidig bestuur zijn we niet in staat en 
bereid om alle taken van Jan over te nemen. Om het 
programma voor volgend jaar werkbaar te houden zal het 
moeten worden versoberd. Mocht tijdens deze 
vergadering zich nog iemand geroepen voelen om, al is 
het maar met deeltaken, te willen helpen dan kan het nog 
meevallen. Is dit niet het geval zal er komend  jaar 
mogelijk geen bekercompetitie uitgeschreven worden. 
Ook zal mogelijk de communicatie met de achterban 
beperkter worden, zoals bijvoorbeeld via de website. 
Uiteraard zullen we er alles aan doen om de competitie te 
starten zoals jullie dat gewend zijn. Of dit lukt en of alles 
op tijd gereed is zal nog moeten blijken. Jan is natuurlijk 
nog niet weg maar ik vind dat, als hij ruim van te voren 
aangeeft te willen stoppen, wij dat moeten respecteren.  
 
De competitie zelf is verder, buiten genoemde punten, 
redelijk rustig verlopen. Echter ook dit jaar zijn we 
geconfronteerd met het overlijden van een TLE-er, 
namelijk Ad Klaver speler van Kinawo. Hij overleed op 
zaterdag 17 april in het ziekenhuis. Ad kwam uit in de 4-
klasse. Wij wensen Kinawo sterkte met dit verlies, mede 
omdat in dit team nog een speler ernstig ziek is. Helaas is 
dit ook het gevolg van de gemiddeld hoge leeftijd die ons 
ledenbestand telt. Maar van de andere kant bezien kan 
deze sport toch bedreven worden tot op hoge leeftijd.  
 
Dit gezegd hebbende gaan we nu over tot de agenda en 
zoals gewoonlijk starten we vóór de pauze met een 
terugblik op het afgelopen seizoen en na de pauze met 
een vooruitblik op het nieuwe seizoen. 
 
2.   Goedkeuring notulen ALV van 1 juli 2009 (over 
seizoen 2008 – 2009) 
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 10 van jaargang 
41 en worden door de vergadering goedgekeurd.  
 
3.   Ingekomen stukken / Algemene mededelingen van 
het bestuur 
Er is een afmelding voor deze ALV binnengekomen van 
TTV Stiphout. 
Vereniging JCF stopt haar activiteiten in 2010. 
Verder zijn er geen mededelingen van het bestuur. 
 
4.   Verslag van de secretaris  
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 10 van jaargang 41 
en wordt door de vergadering goedgekeurd.  
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5.   Verslag van de penningmeester  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
jaarrekening seizoen 2009 / 2010. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn opgenomen 
in TLE’er 10. 

 
6.   Verslag van de Kascontrolecommissie  
Door de Kascontrolecommissie (Piet en Theo Hink en Chris 
van Heijster) is de boekhouding over 
het seizoen 2009 / 2010 gecontroleerd en akkoord 
bevonden. De voorzitter bedankt de leden voor de 
kascontrole en onder applaus dechargeert de vergadering 
de penningmeester.  
Voor het nieuwe boekjaar 2010 – 2011  stellen Piet Hink en 
Chris van Heijster zich weer beschikbaar. Dit tweetal wordt 
met instemming van de vergadering benoemd tot leden van 
de nieuwe Kascontrole -commissie.  

 
7.   Begroting 2010 / 2011  
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting 
seizoen 2010 / 2011. Deze financiële gegevens en de 
toelichting zijn opgenomen in TLE’er 10. De begroting 
wordt door de vergadering goedgekeurd. 
 
8.   Huldigingen  van seizoen 2009 – 2010 
 
Huldiging  jubilarissen (25 jaar lid) 

 25 jarig jubileum  
1 Olle Deeben Flash 
2 Gerrit Gerritsen  ECVA 
3 Guus van Lieshout  Renata 
4 Regina Roos  S&O TNT 
5 Hans v.d. Tlllaar JCF 
6 Richard Vermeltfoort   Nuenen 
 40 jarig jubileum  

1 Ben Labohm  Erevoorzitter 
De voorzitter overhandigt de jubilarissen (of hun 
vertegenwoordiger) de bijbehorende medailles. 

Kampioenen van de competitie 
De voorzitter overhandigt aan vertegenwoordigers van de 
teams de bekers en vaantjes. 
De kampioenen worden gehuldigd: 
Ereklasse:  Taveres 1 
Hoofdklasse :  ECVA 2 
Overgangsklasse : Wetac 1 
1e Klasse :  JCF 3 
2e klasse :  Kinawo 2 
3e klasse :  Kinawo 3 
4e klasse :  Stiphout 5 
 
Winnaar TLE beker 
De TLE-beker is dit jaar gewonnen door Renata 1. In de 
finale werd JCF 1 verslagen 
 
9.    Verkiezing bestuur  
Statutair aftredende bestuursleden zijn Geert Bons en Marc 
Maas. Tevens treedt, zoals vorig jaar aangegeven, Jan van 
Schagen nu definitief af. Geert en Marc stellen zich 
opnieuw verkiesbaar. Beiden worden door de vergadering 
herkozen. Blij verrast maakt de voorzitter bekend dat op de 
valreep zich nog twee leden hebben aangemeld om het 
bestuur te komen versterken: Petro van den Bos en Vera 
Rouppe van der Voort. 
De vergadering gaat gretig instemmend akkoord met deze 
uitbreiding van het bestuur.  
 
10    Pauze 

11.   Programma nieuwe seizoen 2010 / 2011  
   a)  Indeling nieuwe competitie  
De competitieleider presenteert de nieuwe competitie-
indeling. Het gepresenteerde competitieoverzicht wordt 
door de vergadering met een instemmend applaus 
ontvangen. Rekening houdend met de eindstanden van 
het afgelopen seizoen, met wensen van verenigingen en 
oog voor balans over de klassen, is de TLE er weer in 
geslaagd om een interessante indeling te maken. Jan 
Walthuis meldt verder dat er 21 Verenigingen mee doen: 
twee minder dan de vorige competitie. De competitie telt 7 
klassen en 73 teams; 5 teams minder.  
Het aantal spelers is per saldo (60 uitgetreden en 23 
aangemeld) van 380 teruggelopen naar 343 nu.  De 
afname van het aantal deelnemers kan deels worden 
verklaard door de vergrijzing; anderzijds speelt ook mee 
dat sommige spelers het in hun klasse niet naar hun zin 
hebben. 
   b)  Beker competitie  
De nieuwe bekercompetitie zal door de nieuwe 
bestuursleden worden georganiseerd.  
   c)  Organisatie achtkampen  
De volgende verenigingen hebben zich aangemeld voor 
het organiseren van de 8-Kampen: 
Ereklasse:  Renata 
Hoofdklasse  Flash 
Overgangsklasse: ECVA 
1e klasse:  Flash 
2e klasse:  ECVA 
3e klasse:  S&O TNT 
4e klasse:  Valkenswaard 
   d)  TLE toernooi  
Het bestuur zal onderzoeken of het TLE enkeltoernooi in 
2011 kan doorgaan. 
De toernooien worden op de TLE site vermeld. 
 
12.   Voorstellen en mededelingen van het bestuur 

m.b.t. het nieuwe seizoen 
Er zijn geen nieuwe voorstellen en geen verdere 

mededelingen. 
 
13.   Vaststelling locatie voor de ALV 2011  
Flash stelt haar accommodatie voor volgend jaar 
beschikbaar. 
Deze mededeling wordt door iedereen met instemming 
ontvangen. 
 
14.   Rondvraag  
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
15.   Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en bedankt 
de gastheren en -vrouwen van ECVA en 
Tafeltenniscentrum Eindhoven voor hun gastvrijheid. Een 
speciaal woord van dank richt hij aan Jan van Schagen, 
die gedurende een groot aantal jaren zijn beste krachten 
heeft gegeven aan het wel en wee van de TLE: Jan 
hartstikke bedankt! Tevens bedankt hij alle aanwezigen 
voor hun bijdragen aan deze vergadering en het 
organiseren van 8-kampen, 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 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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Achtkampen 
 

 
Ereklasse 

 1 Gerard van Dongen Renata 1 
2 Henk Mangnus Taveres 1 
3 Petro van den Bos de Wiekslag 2 
4 Yoran Brondsema Taveres 1 
5 Jan Schenkelaars Renata 1 
6 Tim van Hoof Stiphout 1 
7 Toine Verhoeven de Wiekslag 1 
8 Joop Hermsen de Wiekslag 2 

   

 
Hoofdklasse 

 1 Siddhartha Dhar High Tech Campus 1 
2 Rene van Bree Flash 2 
3 Peter Huisken High Tech Campus 1 
4 Peter van Daal MCS TTV Veldhoven 2 
5 Menno Goedemans Nuenen 1 
6 Henk Eisema Flash 2 
7 Andrei Terechko High Tech Campus 1 
8 Nes Staals Valkenswaard 1 

 

 
Overgangsklasse 

 1 Arsudin Mujcin ECVA 2 
2 Clemens Junga ECVA 2 
3 Rene van Dongen Kinawo 1 
4 Johan Ramakers S&O TNT 0 
5 Frans Hendrikx Kinawo 1 
6 Gianfranco Poli Stiphout 3 
7 Johan v.d. Heijden ECVA 2 
8 John Smaling Wetac 2 

   

 
1ste klasse 

 1 Emile Naburgh MCS TTV Veldhoven 3 
2 Simon de Roy v Zuidewijn S&O TNT 2 
3 Ali Caliskan Flash 5 
4 Hans Knapen Flash 6 
5 Yuxin Guan High Tech Campus 2 
6 Frans Smulders Renata 4 
7 Felix Berntsen Renata 4 
8 Jos Wouters Renata 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
2de klasse 

 1 Jack Schalkwijk Flash 7 
2 Willy Hopstaken Kinawo 2 
3 Mark Hardiek Best 2 
4 Arvind Subramanian ECVA 4 
5 Frans Cramm ECVA 4 
6 Peter van Aarle Wetac 3 
7 Leo v.d. Wildenberg Geenhoven 2 
8 Alex Broeders Nuenen 3 

   

 
3de klasse 

 1 Danielle Hulsman Flash 10 
2 Maarten Tromp Kinawo 3 
3 Ivica Ivica Best 3 
4 Harrie van Bussel Stiphout 4 
5 Peter van Spreuwel Het Snelle Batje 2 
6 Anja Creemers Flash 9 
7 Rob Lathouwers S&O TNT 4 
8 Marius Boamfa High Tech Campus 3 

   

 
4de klasse 

 1 Mark Fenne Geenhoven 3 
2 Wil Wijns Valkenswaard 2 
3 Theo Habraken Kinawo 4 
4 Eric Seedee Flash 11 
5 Michel Grijseels Valkenswaard 2 
6 Andre Luyten High Tech Campus 4 
7 Maarten Pouwelse Best 5 
8 Rob Huesken Kinawo 4 
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12,937.21 € 12,937.21
13,353.21 € 13,731.14 13,731.14

14,118.14      

Contributie:
1,200.00        1,125.00        1,100.00        

102.00           162.00           
1,050.00        1,041.00        120.00           

1,050.00        
TLE toernooi -                 -                 -                 

169.00           159.00           169.00           
Sponsors 300.00           375.00           300.00           

200.00           210.21           200.00           

Totaal saldo en inkomsten 15,958.21 16,009.42 16,670.14

552.00           
170.00           
625.00           
110.00           
350.00           
30.00             

350.00           
35.00             
60.00             

100.00           

PM -                 
PM -                 
PM -                 
PM -                 

Aandenken 25/40j. lid TLE -                 -                 170.00           

6,500.00        
Algemene reserve 7,353.21        7,731.14        7,618.14        
Kas -                 -                 

Totaal uitgaven en reserve 16,670.14      

Toelichting van de penningmeester:
Dit jaar werd een kaspositie toename van 416,00 € verwacht. 500 € is bestemd voor verhoging van de reservering viering
50j TLE, waardoor de algemene reserve enigsinds zou afnemen. Door een kleine overbegroting van o.a. druk- 
en bezorgkosten is de werkelijke toename 793,93 €, met als gevolg een kleine groei (5%) van de algemene reserve.
De kaspositie is derhalve 13,731,14 €.
Net als vorig jaar wordt in deze begroting geen rekening gehouden met de organisatie van het TLE enkel toernooi.
Het bestuur kijkt naar alternatieven. Eventuele kosten komen ten laste van de algemene reserve.
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16,009.42                  

Rente

Uitgaven:
460.00                        460.00                       

-                              

Reserve 50 j. viering (jan 2019) 6,000.00                     6,000.00                    

Drukwerk

TLE    Rekening 2010-2011  en  Begroting 2011-2012

Saldo 6 mei 2010

Saldo mei 2012

Begroting 2010-2011 Rekening 2010-2011 Begroting 2011-2012

Inkomsten:

Saldo 6 mei 2011

Leden  2010-2011 (3€)

Teams (15/30€)
Leden  2009-2010 (3/6€)

Jaarvergadering 170.00                        170.00                       
800.00                        

Leden  2011-2012 (3€)

Bestuurskosten

Boete

Kamer van Koophandel 30.00                          26.64                         

610.94                       

Telefoon/internet vergoeding 300.00                        350.00                       
Porto-bezorgkosten 200.00                        98.45                         

81.00                         

Bekers-medailles 350.00                        392.25                       

Ned. Kampioenschap 60.00                          60.00                         
Automatisering 29.00                         

-                             

Consumpties
-                              -                             

T.L.E.-toernooi

Prijzen

-                              
Zaalhuur

Org/Tafels/ballen

35.00                          

Diversen 200.00                        

-                             

15,958.21                   

-                             

-                              

-                              
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