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Algemene Leden Vergadering 2012-2013. 
 
Te houden op woensdag 12 juni 2013 bij TTV Flash, 
Bekerakker 11a, aanvang 20.00 uur. 
 
1. Opening 
 
2. Verslag ALV 24 mei 2012 
 -- 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 2012 / 2013 
 -- verkiezing nieuwe kascontrole-commissie 
 
7. Begroting 2013 / 2014 
 
8. Huldigingen seizoen 2012 / 2013 

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

9. Verkiezing bestuur 
  Statutair aftredend zijn Petro van den Bos, 
  Vera Rouppe van der Voort en  
  Wim Kurvers. Zij zijn allen herkiesbaar. 
 

10. Pauze 
 
11. Programma seizoen 2013 / 2014 
 -- indeling nieuwe competitie 
 -- bekercompetitie (nieuw voorstel) 
 -- organisatie achtkampen 2014 
 -- toernooien 
  
12. Voorstellen / mededelingen bestuur 

-- voorstel nieuwe bekercompetitie 
 
13. Vaststelling plaats ALV 2014 
 
14. Rondvraag 
 
15. Sluiting van de vergadering 

 
Jaarverslag van de secretaris. 
 
Beste sportvriend, 
 
Het einde van het lopende tafeltennisseizoen komt weer in 
zicht en ter afsluiting wordt op woensdagavond 12 juni 
2013 de ALV 2013 georganiseerd. Deze wordt gehouden 
op de locatie van TTV Flash, Bekerakker 11a, 5625 VX, 
Eindhoven, aanvang 20 uur. 
 
Met z’n allen hebben we er weer voor gezorgd dat het een 
sportief, gezellig en rustig seizoen is geworden. In een 
achttal vergaderingen heeft het bestuur het wel en wee van 
de vereniging besproken en waar nodig actie ondernomen. 
Continuïteit van competitie, beker en TLE toernooi hadden 
daarbij prioriteit. 
   
Verder zijn o.m. onderstaande standaard zaken door het 
bestuur behandeld:  

- Het werkend houden van de 
competitieapplicatie (software) 

- Bijhouden actuele status van de financiën 
- Contacten met onze sponsoren onderhouden 
- Actualiseren website en ledenbestand 
- Samenstelling van de TLE-ers, verslaglegging 
- Opschonen papieren TLE archief 

 
En wat betreft mijn tafeltennisprestaties dit seizoen; ik mag 
weer mee doen aan de 8-kamp van de 2e klasse. Toch 
heb ik het gevoel dat de tegenstand in de loop der jaren 
toegenomen is in deze klasse; het lijkt erop dat mijn 
tegenstanders steeds sterker worden. Waar het precies 
aan ligt weet ik niet, misschien heb jij er een verklaring 
voor. 
   
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 

 
internet homepage : www.ttle.nl                                                       de TLE'er  jaargang 44  nr. 2  pagina 02 

 

http://www.ttle.nl/�
mailto:algemeen@ttle.nl�


Verslag ALV TLE  24 mei 2012. 
 
Gehouden op woensdag 24 mei 2012 bij TTV Ecva in 
Eindhoven.  
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen en het voltallige TLE bestuur. 
Afmelding: TTV ATTC (levert geen team voor komend 
seizoen). 
 
Verslag: 
 
1. Opening. 
De Voorzitter opent de vergadering met een 
hartelijk welkom aan alle aanwezigen en een 
special welkom voor de jubilarissen. Dit jaar zijn er 
twee leden, die 40 jaar lid zijn en maar liefst 
dertien leden die reeds 25 jaar lid zijn van onze 
vereniging. Tijdens agendapunt acht meer 
hierover. 

 
Ook dit jaar is het bestuur het overlijden van een 
TLE deelnemer ter ore gekomen, namelijk een 
oud teamgenoot van mij, Henk van Lente. Hij 
overleed op 13-12-2011. De laatste jaren was hij 
lid van TTV S&O TNT.  
 
Op de vorige ALV vergadering was Jan Walthuis 
verhinderd om achter de bestuurstafel plaats te 
nemen. Kort na zijn herverkiezing op de ALV heeft 
Jan het bestuur meegedeeld dat hij om 
gezondheidsredenen met onmiddellijke ingang 
stopte met zijn bestuurswerkzaamheden. Jan zou 
Jan niet zijn als dit terugtreden niet tegelijkertijd 
gepaard ging met de toezegging om een en ander 
voor het nieuwe seizoen in goede banen te leiden. 
Een woord van lof is op zijn plaats voor de 
inspanningen die hij geleverd heeft om de 
verwerking van de wedstrijdformulieren 
verregaand te automatiseren. Zijn ondersteuning, 
bij de overdracht van zijn functie als 
competitieleider, heeft er mede voor gezorgd dat 
de nieuwe competitie toch nog vlot van start kon 
gaan.  
 
Nog vóór aanvang van de zomervakantie heft het 
bestuur een extra vergadering uitgeschreven. Op 
de agenda stond slechts één punt: “Hoe nu 
verder?”  
Het besluit werd genomen dat Petro en Vera zich 
volledig zouden inzetten om de start van het 
nieuwe TLE seizoen zo soepel mogelijk te laten 
verlopen. Alle wedstrijdsecretarissen werden per 
email ingelicht over de ontstane situatie. Als 
reactie hierop kreeg het bestuur vrij snel een 
aanbod van Daan Scholten om het competitie 
deel voor zijn rekening te nemen. Het bestuur 
greep dit aanbod met beide handen aan. Direct 
hierna is Daan met Petro, Vera en Jan Walthuis 
aan de slag gegaan. Deze hele actie heeft, zoals 
ik het beleefd heb, geleid tot een geruisloze 
overgang. De start van het nieuwe seizoen is niet 
in gevaar is geweest. 
 

 
 
Hiervoor toch wel een speciaal woord van dank 
aan het team: Jan Walthuis, Petro, Vera, maar 
zeker ook aan Daan. 
Daan heeft het bestuur afgelopen seizoen toch 
behoorlijk ontzorgd. 
 
Het seizoen zelf is, vanuit bestuurszijde 
bekeken, verder rustig verlopen. Daardoor 
kregen we gelegenheid om het TLE toernooi 
weer van de grond te krijgen. Hiervoor was een 
commissie samen gesteld die de mogelijkheden 
onderzocht. Uitgangspunt van de commissie was 
helder: “Het toernooi moet op één dag in  één 
zaal gespeeld kunnen worden”; opdeling van het 
toernooi, in welke variant dan ook, was geen 
optie. Wij willen onze eigen identiteit behouden 
en hier zeker niet van afwijken. Al snel bleek dat 
de mogelijkheden uiterst beperkt waren. De 
grootste uitdaging vormde het aantal benodigde 
tafels. 
 
Voorheen stelde onze hoofdsponsor de tafels 
belangeloos ter beschikking. Maar dit hield op 
toen Thieu bij VROCO sport vertrok.  
Daarna hebben we uiteindelijk toch weer tegen 
een redelijk bedrag tafels kunnen krijgen totdat 
VROCO failliet ging. We waren weer terug bij af 
met het toernooi. Het bestuur zag zich geplaatst 
voor nieuwe uitdagingen. Tafels lenen bij 
verenigingen leek ons vanwege transportkosten, 
transportrisico’s, diversiteit van tafels én het feit 
dat de NTTB competitie gewoon doorloopt 
tijdens het weekend, praktisch onmogelijk. Er 
bleven twee opties open: De zalen bij de TUE en 
TTV 21 in Beek en Donk. Bij de TUE hadden we 
toch nog moeten gaan shoppen met tafels, terwijl 
bij TTV 21 de zaal en tafels zich perfect leenden 
voor het toernooi. Hoewel het buiten onze regio 
ligt hebben we toch gekozen voor deze optie, 
met in ons achterhoofd de stille hoop dat de 
deelnemers bereid zijn de afstand voor lief te 
nemen. Met 62 deelnemers waren wij dan ook 
aangenaam verrast met onze locatie keuze. Ook 
de vele positieve reacties dat we toch weer een 
TLE toernooi hadden deed ons goed. Enige 
uitleg over de opmerking, waarom in Beek en 
Donk, was op voorhand beter geweest, maar 
desalniettemin kijken wij terug op een geslaagd 
toernooi dat wat  ons betreft voor herhaling 
vatbaar is. Mogelijk dat het aantal deelnemers 
stijgt als men nog beter op de hoogte is van de 
achtergronden. 
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2.   Goedkeuring notulen ALV van 25 mei 
2011 (over seizoen 2010 – 2011) 
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang 
43 van mei 2012 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 43 
en wordt door de vergadering goedgekeurd.  
 
5.   Verslag van de penningmeester: 
Rekening 2011 / 2012  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
jaarrekening seizoen 2011 / 2012. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 43. 

 
6.   Verslag van de Kascontrolecommissie  
Door de Kascontrolecommissie (bestaande uit Piet 
Hink en Chris van Heijster) is de boekhouding over 
het seizoen 2011 - 2012 gecontroleerd en akkoord 
bevonden. De voorzitter bedankt de leden voor de 
kascontrole en onder applaus dechargeert de 
vergadering de penningmeester.  
Voor het nieuwe boekjaar 2012 - 2013 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 2012 / 2013  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
begroting seizoen 2012 - 2013. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’ er 2 op pagina 6. 
(De vergoeding voor deelname aan de Nederlandse 
kampioenschappen bedrijfstafeltennis zijn nog niet 
opgenomen in het overzicht; dit wordt als nog 
gedaan).  
De begroting wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 
 
8.   Huldigingen  van seizoen 2011 – 2012 
Huldiging jubilarissen: 

 25 jarig jubileum:  
  • Harry Vroomans Flash 
  • Henry Janssen HTC 
  • Piet Heerings Kinawo 
  • Eric Kat Kinawo 
  • Henk van Riet De Kuub 
  • Gerard van Dongen Renata 
  • Henrie Vereggen Renata 
  • Theo Hink Stiphout 
  • Martin Rikken MSC-TTVV 

 
. 

 
  • Ruud Beekers de Wiekslag 
  • Dook Harks (Ehv) de Wiekslag 
  • Ton Tinus de Wiekslag 
  • Henk Vermeer de Wiekslag 

 
40 jarig jubileum:  

• Piet Hink Stiphout 
• Harrie Toirkens Valkenswaard 

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

Kampioenen van de competitie 
De voorzitter overhandigt aan vertegenwoordigers 
van de teams de bekers en vaantjes. 
De volgende kampioenen worden gehuldigd: 
Ereklasse:  Renata 1 
Hoofdklasse :  Geenhoven 1 
Overgangsklasse : High Tech Campus 2 
1e Klasse :  Geenhoven 2 
2e klasse :  High Tech Campus 3 
3e klasse :  High Tech Campus 4 
 
Winnaar TLE beker 
De TLE-beker is dit jaar gewonnen door Wetac 1. 
In de finale werd de HTC 1 met 5-3 verslagen. 
 
9.    Verkiezing bestuur  
Statutair aftredende bestuursleden zijn Geert Bons 
en Marc Maas. Geert en Marc stellen zich opnieuw 
verkiesbaar. Beiden worden door de vergadering 
herkozen. 
 
10    Pauze  
 
11.   Programma nieuwe seizoen 2012 / 2013  
 
   a)  Indeling nieuwe competitie  
De nieuwe competitieleider Daan Scholten 
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 competitiecommissie er weer in geslaagd om 
een interessante indeling te maken. 
Het aantal ingeschreven verenigingen is 19. Er 
hebben zich vier teams minder ingeschreven (nu 69 
teams). Het aantal leden is nu 328 tegen 364 vorige 
competitie 
 
   b)  Beker competitie  
De nieuwe bekercompetitie zal in de week van 3 
september van start gaan. 
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   c)  Organisatie achtkampen  
De volgende verenigingen hebben zich aangemeld 
voor het organiseren van de 8-Kampen: 
Ereklasse:  Renata 
Hoofdklasse:  Valkenswaard 
Overgangsklasse: Kinawo 
1e klasse:  ECVA 
2e klasse:  Flash 
3e klasse:  S&O TNT 
   
 d)  TLE toernooi  
Ook het komend seizoen zal het toernooi gehouden 
worden bij TTV 21. 
 
12.   Voorstellen en mededelingen van het 

bestuur m.b.t. het nieuwe seizoen 
Er zijn geen voorstellen en geen mededelingen. 
 
13.   Vaststelling locatie voor de ALV 2013  
TTV Flash stelt haar accommodatie voor volgend jaar 
beschikbaar. Deze mededeling wordt door iedereen 
met instemming ontvangen. 
 
14.   Rondvraag  

• Wanneer gaan we over op de telling van 
de NTTB? 
Tot nu toe is er binnen de deelnemende 
verenigingen geen voldoende draagvlak 
om onze puntentelling te wijzigen. 
Voorstellen gebaseerd op een 
aantoonbaar draagvlak kunnen echter 
altijd worden ingediend. 

 
  

 
15.   Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en 
bedankt de gastheren en -vrouwen van TTV ECVA 
en het Tafeltenniscentrum Eindhoven 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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Gerechtigde Achtkamp deelnemers 
 

 

 
Ereklasse 

 1 Gerard van Dongen Renata 1 
2 Sébastien Degousee Wetac 1 
3 Jan Schenkelaars Renata 1 
4 Petro van den Bos de Wiekslag 2 
5 Nick Mooy Wetac 1 
6 Joop Hermsen de Wiekslag 2 
7 Anthony v.d. Burgt de Wiekslag 1 
8 John Mandemakers Wetac 1 

   
 

Hoofdklasse 
 1 James Geraerts De Wert Acc. 2 

2 Joost v.d. Buijs Flash 2 
3 Menno Goedemans Nuenen 1 
4 Henk Vermeer de Wiekslag 4 
5 Willem Peters Flash 3 
6 Hans Hofman De Wert Acc. 2 
7 Walter Brocheler Flash 3 
8 Jan Withoos De Wert Acc. 2 

 

 
Overgangsklasse 

 1 Johan v.d. Heijden ECVA 2 
2 Leo v.d. Wildenberg Geenhoven 2 
3 Fred van Elderen ECVA 2 
4 Kees Schalk Flash 5 
5 Chris Hendriks Flash 5 
6 Jordi Vermulst Het Snelle Batje 1 
7 John Smaling Wetac 2 
8 Simon de R v. Zuidewijn S&O TNT 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1ste klasse 

 1 Emile Naburgh MCS TTV Veldhoven 2 
2 Mark Hardiek Best 2 
3 Jos Wouters Renata 3 
4 Frans Smulders Renata 3 
5 Tom Renz S&O TNT 2 
6 Marius Boamfa High Tech Campus 3 
7 Johan Ramakers S&O TNT 2 
8 Felix Berntsen Renata 3 

   
 

2de klasse 
 1 Timon Zijnge High Tech Campus 4 

2 Stefan Cavens Best 3 
3 Marc Aoun High Tech Campus 4 
4 Peter Kim MCS TTV Veldhoven 4 
5 Harrie van Bussel Stiphout 3 
6 Wim Kurvers Flash 8 
7 Paul de Greef Best 3 
8 Pieter van Rooij ECVA 4 

   

 
3de klasse 

 1 Rob Lathouwers S&O TNT 5 
2 Gerard Bruntink S&O TNT 4 
3 Frank Thijssen de Wiekslag 5 
4 Jaap Wijn Geenhoven 3 
5 Ben Vermeer de Wiekslag 5 
6 Willem Sanders Kinawo 4 
7 Herman de Jong S&O TNT 4 
8 Theo Verhagen de Kuub 2 
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13,642.15 13,642.15
13,905.15 € 13,992.14 13,992.14

13,743.14      

Contributie:
1,050.00        1,050.00        1,020.00        

100.00           93.00             
1,050.00        1,020.00        96.00             

1,000.00        
TLE toernooi 300.00           235.00           250.00           

150.00           35.00             100.00           
Sponsors 375.00           425.00           250.00           

245.00           232.37           175.00           

Totaal saldo en inkomsten 16,912.15 16,732.52 16,883.14

490.00           
160.00           
580.00           
50.00             

300.00           
-                 

300.00           
30.00             

320.00           
150.00           

25.00             
 135.00           
 270.00           
 200.00           

Aandenken 25/40j. lid TLE 111.00           32.40             130.00           

7,250.00        
Algemene reserve 6,905.15        6,992.14        6,493.14        
Kas -                 -                 

Totaal uitgaven en reserve 16,883.14      

Toelichting van de penningmeester:
Dit jaar werd een kaspositie toename van € 263,00 verwacht. Er is sprake van een toename van € 349,99. 
De uitgaven van de bijdrage NL kampioenschap is doorgeschoven naar volgend jaar incl. begroting bijdrage voor 
de organisatie. De kaspositie op 01 mei 2013 is € 13.992,14. Als gevolg van het teruglopende ledental is besloten 
de jaarlijkse toevoeging aan de reserve voor de viering van het 50j bestaan met ingang van dit jaar te halveren. 
Volgend jaar wordt door een daling van de inkomsten tevens een daling van de kaspositie verwacht,  waardoor
de omvang van algemene reserve met 7 % zal afnemen. 
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16,912.15                   16,732.52                  
-                              

7,000.00                     7,000.00                    

Consumpties 215.00                        213.75                       

Diversen

Ballen/hapjes

200.00                        
Prijzen

270.00                       

T.L.E.-toernooi

350.00                        331.00                       

125.00                        162.46                       

Reserve 50 j. viering (jan 2019)

15.00                          40.00                         

Zaalhuur
135.00                        133.50                       

Ned. Kampioenschap 60.00                          -                             

Kamer van Koophandel 30.00                          2.98                           

Automatisering 30.00                          29.00                         
Bekers-medailles

Telefoon/internet vergoeding 300.00                        300.00                       

150.00                       
Bestuurskosten 576.00                        480.00                       

Porto-bezorgkosten 100.00                        16.00                         
Drukwerk 600.00                        579.29                       

Boete

Rente

Uitgaven:

Jaarvergadering 160.00                        

Leden  2012-2013 (3€)

Teams (15/30€)
Leden  2011-2012 (3/6€)

Leden  2013-2014 (3€)

Begroting 2013-2014

Inkomsten:

Saldo  01 mei 2013

TLE    Jaarrekening 2012-2013  -  Begroting 2013-2014

Saldo 25 april 2012

Saldo       mei 2014

Begroting 2012-2013 Rekening 2012-2013



 

 

 

 

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 
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