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Algemene Leden Vergadering 2011-2012.

Jaarverslag van de secretaris.

Te houden op donderdag 24 mei 2012 bij TTV ECVA in
het Tafeltenniscentrum Eindhoven, Turnhoutlaan 3,
aanvang 20.00 uur.

Beste sportvriend,

1.

Opening

2.

Verslag ALV 25 mei 2011
-- 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 2011 / 2012
-- verkiezing nieuwe kascontrole-commissie

7.

Begroting 2012 / 2013

8.

Huldigingen seizoen 2011 / 2012
-- huldiging kampioenen
-- huldiging jubilarissen
-- huldiging bekerwinnaar

9.

Verkiezing bestuur
-- statutair aftredend zijn Geert Bons en Marc
Maas. Zij zijn beiden herkiesbaar.

10.

Pauze

11.

Programma seizoen 2012 / 2013
-- indeling nieuwe competitie
-- bekercompetitie
-- organisatie achtkampen 2013
-- toernooien

12.

Voorstellen / mededelingen bestuur
-- voorstel m.b.t. toekomst

13.

Vaststelling plaats ALV 2013

14.

Rondvraag

15.

Sluiting van de vergadering

internet homepage : www.ttle.nl

De kalender laat zien dat het alweer mei is en dat betekent
dat het einde van het TLE tafeltennis seizoen 2011- 2012
dichtbij is. Op donderdag 24 mei a.s. houden we de
Algemene Ledenvergadering bij TTV ECVA in het
Tafeltenniscentrum Eindhoven, Turnhoutlaan 3, 20 uur.
Jij, het bestuur en overige betrokkenen hebben er weer
voor gezorgd dat het een sportief en gezellig seizoen is
geweest. Het bestuur heeft zich met name gericht op
continuïteit van competitie, beker en TLE toernooi. Nadat
wedstrijdleider Jan zich om persoonlijke redenen had
teruggetrokken is het gelukt om op korte termijn een
opvolger te vinden: Daan heeft zich op een snelle manier
ingewerkt in de rol van competitieleider. Dankzij intensieve
kennisoverdracht en zelfstudie is het gelukt de competitie
nagenoeg probleemloos voort te zetten. Een woord van
dank en waardering voor Jan en Daan is hier wel op zijn
plaats: mannen bedankt voor jullie instelling en inzet.
De afgelopen periode zijn er mogelijkheden onderzocht
om de traditie van het TLE toernooi voort te zetten.
De hiervoor ingestelde werkgroep is in contact gekomen
met TTV Eenentwintig te Beek en Donk en dit heeft
geresulteerd in het 37ste TLE toernooi. Na afloop van het
toernooi heb ik louter positieve geluiden gehoord. Het
vervolg zal binnenkort bekend gemaakt worden.
Verder zijn onder meer ook nog onderstaande standaard
zaken door het bestuur behandeld:
voortgang competities en bekerrondes;
dispensaties, overige verzoekjes
actuele status van de financiën
contacten met onze sponsoren
reglementen en hun betekenis
actualiseren website en uitgifte van TLE’ers
Daar waar het nodig was, zijn acties ondernomen.
En wat betreft mijn tafeltennisprestaties dit seizoen; ik ben
geëindigd in de top 8 van de 2e klasse, voorwaar niet
slecht. Toch heb ik helaas zo nu en dan enkele punten aan
mijn tegenstanders moeten laten. Deze tegenstanders, je
kent ze vast wel want ze komen in elke klasse voor, ze
wensen je bij aanvang van de wedstrijd sportief succes toe
(en óók nog een fijne wedstrijd), maar iets in hun uitstraling
waarschuwt je al bij voorbaat: Wim dit gaat vanavond
tegen mij niet lukken. En dan komen de kanonslagen: links
en rechts passerende ballen en loopings waarbij de
zwaartekracht uitgeschakeld lijkt.
Om me in het nieuwe seizoen nog beter voor te bereiden
op dit soort situaties heb ik stiekem de hulp ingeroepen van
mijn achterliggend netwerk. Een eerste advies heb ik al
ontvangen: blijven oefenen!
Tot slot: Leven er bij jou nog zaken 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 sportief
tafeltennisseizoen.
Secretaris TLE
Wim Kurvers
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Verslag ALV TLE 25 mei 2011.
Gehouden op woensdag 25 mei 2011 bij TTV Flash in
Eindhoven.
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten
verenigingen en het voltallige TLE bestuur.
Afmelding: TTV Taveres (levert geen team voor
komend seizoen).

Verslag:
1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering met een
welkom aan alle aanwezigen en een speciaal
welkom aan de jubilarissen: Joost van den Buijs
en Piet Tholen (25jaar lid) en Joop Koster
(40 jaar lid). Onder agendapunt 8 meer hierover.
Helaas moet ik starten met het bericht dat we op
22 juli 2010 van TTV Geenhoven ontvingen dat,
tijdens een geplande hartoperatie, Patrick van
Vugt op 47 jarige leeftijd overleden is. Patrick laat
een vrouw en dochtertje achter. Patrick speelde in
e
de 4 klasse, team Geenhoven 3. Onze gedachten
gaan uit naar zijn vrouw en dochter, maar ook zijn
teamgenoten. Hoewel het bijna een jaar geleden
is vind ik het gepast hier toch nog bij stil te staan.
Het is ook het jaar dat we het zonder Jan van
Schagen moesten doen, omdat hij al een paar
jaar te kennen had gegeven te willen stoppen. Op
het allerlaatste moment zijn er vlak voor de ALV
van 2010 twee kandidaten aangemeld om de
leemte binnen het bestuur op te vullen. Zowel
Vera als Petro zijn in de vergadering voorgesteld
en benoemd in een bestuursfunctie. Deze
uitbreiding was noodzakelijk om eventuele
verrassingen door het wegvallen van Jan van
Schagen op te vangen.
Mijn complimenten aan beiden, er zijn namelijk
geen zaken aan de orde geweest die door het
vertrek van Jan onrust hebben veroorzaakt.
Was de uitbreiding dan niet nodig geweest kun je
je afvragen? Ik denk van wel, het is namelijk goed
om taken opnieuw te verdelen en te zorgen voor
back-up ’s. Zo heeft Jan Walthuis wat kunnen
overdragen, waardoor zijn toch al intensieve taak
als competitieleider wat zuiverder wordt.
Daarnaast is een wat bredere bezetting binnen
het bestuur nuttig om te onderzoeken hoe we nu
verder moeten met ons eigen TLE toernooi. Zoals
jullie weten zijn we in december geconfronteerd
met het faillissement van Vrocosport. Toch onze
hoofdsponsor die naast een advertentie ons altijd
van tafels heeft voorzien voor ons toernooi.
Afgelopen jaar werden we door de nieuwe directie
binnen Vrocosport geconfronteerd met extreme
transport kosten. Inmiddels had het bestuur een
schappelijk prijs weten te bedingen om toch weer
tafels gesponsord te krijgen, echter in december
werden we nogmaals verrast.
internet homepage : www.ttle.nl

Omdat er sprake was van een mogelijke
doorstart konden we niet kordaat doorpakken om
iets anders te gaan regelen; dat zou niet gepast
zijn na zo een lange relatie met Vrocosport.
Inmiddels is duidelijk dat er van een doorstart
geen sprake meer is. In het bestuur is derhalve
een commissie geformeerd die stapsgewijs gaat
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hierbij
is het uitgangspunt wel dat het toernooi zijn
eigen identiteit moet behouden. Onlangs zijn er
wel al een paar reacties geweest omtrent het
toernooi, die aangeven dat het toernooi terug
moet komen, maar ook initiatieven in de
oplossende sfeer. Waarvoor dank. Wordt
vervolgd.
Wat betreft de competitie zijn we wederom
gestart met de terugtrekking van een team,
e.e.a. als gevolg van communicatie problemen
binnen de vereniging. Jammer dat dit gebeurd is.
Verder is het verloop van de competitie,
behoudens de normale dispensatie verzoeken,
relatief rustig geweest, tot het moment dat we
(als bestuur) geconfronteerd werden met een
nieuw fenomeen. De competitieleider is op enig
moment in kennis gesteld dat er een wedstrijd
puur administratief afgewikkeld is, zonder dat er
een bal geslagen is. Het bestuur heeft in haar
vergadering dit voorval unaniem bestempeld als
frauduleus handelen en heeft beide teams een
sanctie opgelegd. Positieve kant hiervan is dat
beide teams achteraf inzien dat ze een
verkeerde keuze hebben gemaakt. De wedstrijd
is als nog gespeeld. Hiervoor complimenten aan
beide teams die het boetekleed aan trokken en
de opgelegde sanctie hebben geaccepteerd.
Helaas zijn dit de minder mooie kanten van een
bestuurstaak binnen een zo'n mooie vereniging
als de TLE.
Maar goed er zijn ook zaken die perfect verlopen
zijn dit jaar. Wat te denken van de
bekercompetitie. Dit jaar ingevuld door Petro met
ondersteuning van Vera. Na de eerste ronde is
het zelfs een activiteit binnen de
bestuursvergadering geworden: de loting houden
voor de volgende beker ronde.
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.
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2. Goedkeuring notulen ALV van 3 juni 2010
(over seizoen 2009 – 2010)
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang
42 van mei 2011 en worden door de vergadering
goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken / Algemene
mededelingen van het bestuur
Er zijn geen mededelingen van leden en bestuur
geagendeerd.

4. Verslag van de secretaris
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 42
en wordt door de vergadering goedgekeurd.

Kampioenen van de competitie
De voorzitter overhandigt aan vertegenwoordigers
van de teams de bekers en vaantjes.
De volgende kampioenen worden gehuldigd:
Ereklasse:
Taveres 1
Hoofdklasse :
HTC 1
Overgangsklasse :
ECVA 2
e
Snelle Batje 1
1 Klasse :
e
Flash 7
2 klasse :
e
Snelle Batje 2
3 klasse :
e
Kinawo 4
4 klasse :
Winnaar TLE beker
De TLE-beker is dit jaar gewonnen door Stiphout. In
de finale werd de Wiekslag1 met 3-5 verslagen.

5. Verslag van de penningmeester:
Rekening 2010 / 2011

9.

De penningmeester geeft een toelichting op de
jaarrekening seizoen 2010 / 2011.
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 42.

Statutair aftredende bestuursleden zijn Wim Kurvers
en Jan Walthuis.
Wim en Jan stellen zich opnieuw verkiesbaar.
Beiden worden door de vergadering herkozen.

6. Verslag van de Kascontrolecommissie

10

Door de Kascontrolecommissie (bestaande uit Piet
en Theo Hink en Chris van Heijster) is de
boekhouding over het seizoen 2010 / 2011
gecontroleerd en akkoord bevonden. De voorzitter
bedankt de leden voor de kascontrole en onder
applaus dechargeert de vergadering de
penningmeester.
Voor het nieuwe boekjaar 2011 – 2012 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 2011 / 2012
De penningmeester geeft een toelichting op de
begroting seizoen 2011 / 2012.
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn
opgenomen in TLE’er 2 op pagina 6.
De begroting wordt door de vergadering
goedgekeurd. Tevens meldt het bestuur dat Sport
Europe als sponsor is binnengehaald. (Met dank aan
de sponsor).

8. Huldigingen van seizoen 2010 – 2011
Huldiging jubilarissen:
25 jarig jubileum:
• Joost van den Buijs Flash
• Piet Tholen
de Hijskraan
40 jarig jubileum:
• Joop Koster

Oude Toren

De voorzitter overhandigt de jubilarissen (of hun
vertegenwoordiger) de bijbehorende medailles.

internet homepage : www.ttle.nl

Verkiezing bestuur

Pauze

11. Programma nieuwe seizoen 2010 / 2011
a) Indeling nieuwe competitie
Jan Walthuis presenteert de nieuwe competitieindeling. 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. Het meest in het
e
oog springende is het laten vervallen van de 4
klasse; het gevolg hiervan is dat er in de overige
klassen een volledige competitie programma
ontstaat. Taveres heeft aangekondigd komend
seizoen geen team te leveren. Jan Walthuis meldt
verder dat er 21 verenigingen mee doen: evenveel
als in de vorige competitie. De competitie telt 6
klassen en 71 teams.
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:
S&O TNT
e
ECVA
1 klasse:
e
Kinawo
2 klasse:
e
ECVA
3 klasse:
d) TLE toernooi
Het bestuur zal onderzoeken of het TLE
enkeltoernooi in 2012 kan doorgaan.
Nadere berichtgeving volgt. Tevens worden de
toernooien op de TLE site vermeld.
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12. Voorstellen en mededelingen van het
bestuur m.b.t. het nieuwe seizoen
Vorig jaar is tijdens de ALV Jan van Schagen door
wethouder Joost Helms in het zonnetje gezet en
werd hem, voor het vele werk dat hij binnen de TLE
verzet heeft, de vrijwilligerspenning van de gemeente
Eindhoven uitgereikt. Het bestuur wil dit nog eens
onderstrepen en stelt de ALV voor om Jan te
benoemen tot Ere-lid van de vereniging. Met
instemming wordt het voorstel aangenomen. Jan,
namens de gehele TLE, ontzettend bedankt voor al je
inspanningen!

13. Vaststelling locatie voor de ALV 2012
TTV ECVA stelt haar accommodatie bij Tafeltennis
centrum Eindhoven voor volgend jaar beschikbaar.
Deze mededeling wordt door iedereen met
instemming ontvangen.

14. Rondvraag
•

•

•

Zijn medailles en bekers nog van deze
tijd? Merendeel van de vergadering is
van mening dat deze traditie voortgezet
dient te worden
We spelen komend seizoen met een
klasse minder. Dit heeft gevolgen voor
de categorie indelingen in de klassen en
daarmee gevolgen voor de voorgift. Moet
dit gecompenseerd worden? Het bestuur
stelt voor eerst te spelen en dan
eventueel de gevolgen te analyseren.
Er wordt een opmerking gemaakt over
een toenemend aantal wedstrijden
waarbij de tegenstander met twee
spelers komt opdagen. Bij het verzetten
van wedstrijden valt het op dat er een
lange tijd overheen gaat voordat de
wedstrijden gespeeld worden: er gaan
soms maanden overheen.
De competitieleider pleit voor een
flexibele opstelling van de verenigingen
en teams bij het onverhoopt uitstellen
van wedstrijden. Probeer de wedstrijden
wel zo snel mogelijk te spelen; zet
eventueel spelers uit andere teams in.

internet homepage : www.ttle.nl

•

Verder worden er oproepen gedaan om:
o De digitale wedstrijdformulieren
ook naar de tegenstanders te
sturen.
o Bij de 8-Kampen te waken voor
competitievervalsing (de
organiserende vereniging dient
hierop te letten)
o De wedstrijdavond gezamenlijk
uit te zitten (niet vroegtijdig
aftaaien!)

15. Sluiting van de vergadering

30

De voorzitter sluit de vergadering om 22. uur en
bedankt de gastheren en -vrouwen van Flash voor
hun gastvrijheid. 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
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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Achtkamp deelnemers
Ereklasse

1ste klasse

1

Gerard van Dongen

Renata 1

1

Leo v.d. Wildenberg

Geenhoven 2

2

Jan Schenkelaars

Renata 1

2

Emile Naburgh

MCS TTV Veldhoven 3

3

Rens Pater

ATTC 77 1

3

Jack Schalkwijk

Flash 6

4

Toine Verhoeven

de Wiekslag 1

4

Mark Hardiek

Best 2

5

Anthony v.d. Burgt

de Wiekslag 1

5

Johan Meijer

S&O TNT 3

6

Joop Hermsen

de Wiekslag 2

6

Willy Hopstaken

Kinawo 2

7

Petro van den Bos

de Wiekslag 2

7

Rajan van Aar

Kinawo 2

8

Siddhartha Dhar

High Tech Campus 1

8

Jan Jansen

Nuenen 2

Hoofdklasse
1

Piet Staals

2

James Geraerts

3

2de klasse
Geenhoven 1

Wetac 3

Menno Goedemans

1(1) Peter van Aarle
ANB Administraties 2 2(3) Marius Boamfa
Nuenen 1
3(x) Wim Kurvers

4

Henk Vermeer

de Wiekslag 3

High Tech Campus 3

5

Nes Staals

Valkenswaard 1

6

Peter van Daal

7

Frans Evers

8

Jan Withoos

MCS TTV Veldhoven 2 6(4) Piet Tholen
MCS TTV Veldhoven 2 7(7) Harrie van Bussel
ANB Administraties 2 8(5) Willie Verdijk

4(2) Ruben Rajagopalan
5(6) Pieter van Rooij

Overgangsklasse
Ruud Beekers

de Wiekslag 4

1

2

John Smaling

Wetac 2

3

Rik Konings

Flash 5

4

Ali Caliskan

5
6

8

Flash 8
van Tour 1
de Hijskraan 2
Stiphout 4
Flash 8

3de klasse

1

7

High Tech Campus 3

Murat Aslan

ECVA 4

2

Rob Lathouwers

S&O TNT 5

3

Willeke Meulensteen

Renata 4

Flash 5

4

Stefan Cavens

Best 4

Jan Schuurmans

Renata 2

5

Monica Wu

Renata 4

Kees Schalk
Simon de Roy van
Zuidewijn
Jeffrey Kang

Flash 4

6

Marc Aoun

High Tech Campus 4

S&O TNT 1

7

Gerard Bruntink

S&O TNT 4

Herman de Jong

S&O TNT 4

High Tech Campus 2 8

internet homepage : www.ttle.nl
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TLE

Rekening 2011-2012 en Begroting 2012-2013
Begroting 2011-2012 Rekening 2011-2012 Begroting 2012-2013

Saldo 3 mei 2011
Saldo 25 april 2012
Saldo mei 2013

13,731.14
14,118.14

€ 13,731.14
€ 13,642.15

1,100.00
120.00
1,050.00

1,095.00
81.00
1,062.00

169.00
300.00
200.00

300.00
214.00
250.00
220.14

100.00
1,050.00
300.00
150.00
375.00
245.00

16,670.14

16,953.28

16,912.15

552.00
170.00
625.00
110.00
350.00
30.00
350.00
35.00
60.00
100.00

552.00
157.60
808.96
79.76
300.00
27.06
325.20
29.00
30.00
129.50

576.00
160.00
600.00
100.00
300.00
30.00
350.00
30.00
60.00
125.00

170.00

24.80
129.60
200.00
263.75
253.90

15.00
135.00
200.00
215.00
111.00

6,500.00
7,618.14
-

6,500.00
7,067.15
75.00

7,000.00
6,905.15
-

16,670.14

16,953.28

16,912.15

13,642.15
13,905.15

Inkomsten:
Contributie:
Teams (15/30€)
Leden 2010-2011 (3/6€)
Leden 2011-2012 (3€)
Leden 2012-2013 (3€)
TLE toernooi
Boete
Sponsors
Rente

Totaal saldo en inkomsten

1,050.00

Uitgaven:
Bestuurskosten
Jaarvergadering
Drukwerk
Porto-bezorgkosten
Telefoon/internet vergoeding
Kamer van Koophandel
Bekers-medailles
Automatisering
Ned. Kampioenschap
Diversen
T.L.E.-toernooi
Mat./ballen/org
Prijzen
Zaalhuur
Consumpties
Aandenken 25/40j. lid TLE
Reserve 50 j. viering (jan 2019)
Algemene reserve
Kas

Totaal uitgaven en reserve
Toelichting van de penningmeester:

Dit jaar werd een kaspositie toename van €387,00 verwacht. Er is echter sprake van een afname van €88,99. De oorzaak hiervoor
is dat een aantal posten was onderbegroot (herdenkingspenningen, wedstrijdboekjes) het TLE toernooi (bewust) niet in de
begroting was meegenomen. De kaspositie is nu: €13,642.15.
Door de jaarlijkse toevoeging van 500 € aan de viering 50j TLE neemt de algemene reserve dit jaar af met ruim 500 €.
Voor volgend jaar wordt weer een lichte stijging van de kaspositie verwacht en derhalve een lichte daling (2,3%) van de
algemene reserve.

internet homepage : www.ttle.nl
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www.sporteurope.nl
Bezoekadres:
Avignonlaan 22
5627 GA Eindhoven
Contact:
Tel: +31 (0)88 008 76 66
Fax: +31 (0)88 008 76 99
E-mail: contact@sporteurope.nl

