
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officieel orgaan van de         Jaargang 45 

Tafeltennis Liga Eindhoven       Nummer 2 

Opgericht 23 januari 1969       Mei 2014 



 
 
 

 
 

Tafeltenniscentrum Eindhoven Turnhoutlaan 3 (Hoofdingang Grubbendonkstraat) 
Zaalverhuur voor diverse activiteiten 

Het adres voor sport en cultuur 
www.ttc-eindhoven.nl 

www.tafeltennis-ecva.hyves.nl 
 
 
 

 



De  TLE'er    Jaargang 45   nr. 2 

www.ttle.nl 

algemeen@ttle.nl 

redactie adres : Petro van den Bos   Dilis Ariens Camp 26   5674 VH  Nuenen 

 
 

Algemene Leden Vergadering 2013-2014. 
 
Te houden op woensdag 11 juni 2014 bij TTV ECVA, in 
het Tafeltenniscentrum Eindhoven, Turnhoutlaan 3, 
aanvang 20.00 uur. 
 

1. Opening 
 

2. Verslag ALV 12 juni 2013 
 -- 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 2013 / 2014 
 -- verkiezing nieuwe kascontrole-commissie 
 

7. Begroting 2014 / 2015 
 

8. Huldigingen seizoen 2013 / 2014 
-- huldiging kampioenen 
-- huldiging bekerwinnaar 
-- huldiging jubilarissen 
 

9. Verkiezing bestuur 
  Statutair aftredend zijn Geert Bons en 
  Marc Maas. 
  Beide stellen zich opnieuw verkiesbaar. 
 

10. Pauze 
 

11. Programma seizoen 2014 / 2015 
 -- indeling nieuwe competitie 
 -- bekercompetitie 
 -- organisatie achtkampen 2015 
 -- toernooien 
  

12. Voorstellen / mededelingen bestuur 
 
13. Rondvraag 

 

14. Sluiting van de vergadering 

 

Jaarverslag van de secretaris. 
 
Beste TLE sportvriend, 
 
De afsluiting van het lopende tafeltennisseizoen komt in 
zicht. Enkele 8-kampen zijn reeds gespeeld en als 
afsluiting wordt op  woensdagavond 11 juni 2014 de ALV 
gehouden, bij TTV ECVA, in het Tafeltenniscentrum 
Eindhoven, Turnhoutlaan 3, aanvang 20.00 uur.   
 
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we zeggen 
dat de competities sportief en rustig verlopen zijn. Ook het 
39ste TLE toernooi, georganiseerd door Artisan 
Valkenswaard, was zeer geslaagd. Een woord van dank 
aan iedereen, binnen en buiten de vereniging, die hieraan 
bijgedragen heeft.  
  
Het bestuur van de vereniging is dit seizoen een achttal 
avonden bij elkaar gekomen om te beoordelen of alle 
geplande activiteiten naar behoren verliepen. Waar nodig 
is actie ondernomen. Continuïteit van competitie, beker en 
TLE toernooi hadden daarbij prioriteit. 
   
Verder zijn o.a. onderstaande zaken door het bestuur 
behartigd: 

- Het verbeteren van het competitie 
softwareprogramma 

- Het bijhouden van de actuele status van de 
financiën  

- Het onderhouden van contacten met sponsoren 
en relaties 

- Het actueel houden van website en 
ledenbestand, het samenstellen van de TLE’ ers, 
en het notuleren van de vergaderingen 

- De penningen voor het 25 jarige lidmaatschap 
zijn bijna op. Speldjes in reliëfdruk zullen 
hiervoor in de plaats komen. 

- Het opschonen van het papieren TLE archief. 
Mocht er iemand in het bezit zijn van (historisch-) 
interessante TLE stukken, die geschikt zijn om in 
dit archief opgenomen te worden, neem dan 
even contact op met het bestuur 

   
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  12 juni 2013. 
 

Gehouden op woensdag 12 juni 2013 bij TTV Flash in 
Eindhoven.  
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen en het voltallige TLE bestuur. 
Afmelding: TTV Het Snelle Batje 
 

Verslag: 
 

1. Opening. 
De Voorzitter opent de vergadering met een 
hartelijk welkom aan alle aanwezigen en een 
speciaal welkom voor de jubilarissen.  
Dit jaar hebben we drie jubilarissen die 40 jaar lid 
zijn en zes jubilarissen die reeds 25 jaar lid zijn 
van onze vereniging. Tijdens agendapunt 8 zal 
Vera hier meer over vertellen. 
 

Ook dit jaar zijn we niet verschoond gebleven van 
een overlijdensbericht. We ontvingen het bericht 
dat onze sponsor Dirk Jan Hink op 21 maart 2013 
is overleden. Wij herinneren ons Dirk Jan als een 
fanatiek tafeltennisser, die echter om medische 
redenen was gestopt met actieve tafeltennis. Maar 
met zijn sponsoring bleef hij het tafeltennis 
steunen. Vanaf deze plek wensen wij zijn vrouw 
en twee kinderen veel sterkte met het overlijden 
van Dirk Jan. Uiteraard wensen wij zijn vader en 
oom, beide spelers binnen de TLE eveneens 
sterkte toe. 
 
Afgelopen seizoen is rustig verlopen. Behalve de 
terugtrekking van een team uit de 
competitie zijn er weinig zaken geweest die de 
bestuurstafel hebben bereikt. 
Dit gaf het bestuur gelegenheid om te kijken naar 
andere zaken; het bestuur heeft, op aangeven 
van o.m. Daan Scholten, naar mogelijkheden 
gezocht om het huidige competitie-
softwareprogramma te verbeteren. Inmiddels 
heeft het bestuur een van onze leden, met 
specifieke kennis op dit gebied, bereid gevonden 
hierbij te helpen. Het is in ons aller belang dat het 
programma duurzaam en comfortabel blijft 
werken. Meer steun op dit gebied is uiteraard zeer 
welkom: geef dit a.u.b. door aan Petro. 
 
Het bestuur is ook verheugd met het feit dat het 
TLE toernooi toch leeft binnen de TLE. Het 
afgelopen seizoen zijn we voor de tweede keer te 
gast geweest bij TTV 21 in Beek en Donk. Hoewel 
het voor ons, als bestuur, het maximaal haalbare 
leek, zijn er toch opmerkingen over de locatie 
gemaakt. Waarom niet binnen ons eigen 
speelgebied? Zoals eerder aangegeven was het 
voor ons niet mogelijk om binnen de TLE een 
accommodatie inclusief de benodigde tafels te 
vinden, die ons uitgangspunt: “Alles op 1 dag op 1 
locatie” kon verwezenlijken. Wij zijn echter 
verheugd dat wij binnen de TLE niet alleen 
roepers hebben maar ook denkers en doeners. 
 

 
 
Inmiddels hebben wij van twee verenigingen, die 
bereid zijn hun accommodatie en benodigde 
tafels ter beschikking te stellen, aanbiedingen 
ontvangen.  
Met “TTV Artisan Valkenswaard” zijn we nu in 
onderhandeling. Maar uiteraard zijn we ook blij 
met de aanbieding van “TTV Wetac”, die 
eveneens bereid is de organisatie op zich te 
nemen. Dus als er spelers bij ons TLE toernooi 
weggebleven zijn omdat we buiten ons 
werkgebied waren, dan kunnen zij zich, zoals het 
er nu naar uitziet, alvast gaan voorbereiden. Leg 
in ieder geval zaterdag 15 maart al vast in je 
agenda en houdt het inschrijfformulier in de 
gaten. 
 

2.   Goedkeuring notulen ALV van 24 mei 
2012 (over seizoen 2011 – 2012) 
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang 
44 van juni 2013 en worden door de vergadering 
goedgekeurd.  
 

3.   Ingekomen stukken / Algemene 
mededelingen van het bestuur 
ingekomen stukken: geen 
mededelingen van bestuur: geen 
 

4.   Verslag van de secretaris  
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 44 
en wordt door de vergadering goedgekeurd.  
 

5.   Verslag van de penningmeester: 
Rekening 2012 / 2013  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
jaarrekening seizoen 2012 / 2013. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 44. 
 

6.   Verslag van de Kascontrolecommissie  
Door de Kascontrolecommissie (bestaande uit Piet 
Hink en Chris van Heijster) is de boekhouding over 
het seizoen 2012 - 2013 gecontroleerd en akkoord 
bevonden. De voorzitter bedankt de leden voor de 
kascontrole en onder applaus dechargeert de 
vergadering de penningmeester.  
Voor het nieuwe boekjaar 2013 - 2014  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. 
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7.   Begroting 2013 / 2014  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
begroting seizoen 2013 - 2014. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’ er 2 jaargang 44 op pagina 6.  
De begroting wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 
 

8.   Huldigingen  van seizoen 2012 – 2013 
Huldiging jubilarissen: 
 

 25 jarig jubileum:  

   Henry Slootjes Flash 

   Albert Steenbergen Flash 

   Sjan van Alem Flash 

   Willie Verdijk Flash 

   Ruud Prudon De Hijskraan 

   Michael Keijzer Wetac 
. 

 40 jarig jubileum:  

   Huub van de Wiel Erelid 

   Henk Bosveld HTC 

   Michel Grijseels 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:  Wetac 1 
Hoofdklasse :  De Wert Accountants 2 
Overgangsklasse : ECVA 2 
1

e
 Klasse :  Renata 3 

2
e
 klasse :  MCS TTV Veldhoven 4 

3
e
 klasse :  De Wiekslag 5 

 
Winnaar TLE beker 
De TLE-beker is dit jaar voor de tweede 
achtereenvolgende keer gewonnen door Wetac 1. 
In de finale werd de Flash 3 met 5-0 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  
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. 
Verder meldt de competitieleider nog enkele 
bijzonderheden: 

 Over het algemeen heerst er een goede 
discipline binnen de competitie 

 Maak zo veel mogelijk gebruik van de 
standaard wedstrijdformulieren en 
vermijdt “losse” e-mails. 

 Beperk het verzetten van wedstrijden zo 
veel mogelijk. Moet er toch een 
wedstrijd verzet worden maak dan 
eenduidige afspraken met de 
tegenstander en deel deze informatie 
met Competitieleider en eigen 
Wedstrijdsecretaris. 

 Zorg er voor dat namen van spelers 
correct gespeld zijn overeenkomstig de 
competitie namenlijst. 
 

De voorzitter dankt Daan voor de nieuwe 
competitie-indeling. 
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  b)  Bekercompetitie 
Een voorstel van Frans Smulders, om de 
bekercompetitie zodanig aan te passen dat er in 
eenzelfde periode wat vaker gespeeld wordt, wordt 
door de vergadering aangenomen. 
De nieuwe bekercompetitie zal in september van 
start gaan. 
 
  c)  Organisatie achtkampen  
De volgende verenigingen hebben zich aangemeld 
voor het organiseren van de 8-Kampen: 
Ereklasse:  Renata 
Hoofdklasse:  Flash 
Overgangsklasse: Wetac 
1

e
 klasse:  Artisan Valkenswaard 

2
e
 klasse:  Kinawo 

3
e
 klasse:  S&O TNT 

   
  d)  TLE toernooi  
Het komend seizoen zal het toernooi gehouden 
worden bij Artisan Valkenswaard. 

 
12.   Voorstellen en mededelingen van het 

bestuur m.b.t. het nieuwe seizoen 
Er zijn verder geen voorstellen en geen 
mededelingen. 
 

13.   Vaststelling locatie voor de ALV 2014  
1. 

TTV Flash stelt haar accommodatie voor volgend 
jaar beschikbaar. Deze mededeling wordt door 
iedereen met instemming ontvangen. 
1. Let op:  afwijkend van bovenstaande zal de ALV 

2014 in het Tafeltenniscentrum Eindhoven, 
Turnhoutlaan 3, gehouden worden. 
 

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 TTV 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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Uitslagen Achtkampen 2013-2014 
 

 

 
Ereklasse 

 1 Anthony v.d. Burgt de Wiekslag 

2 Gerard van Dongen Renata 

3 John Mandemakers Wetac 

4 Michel Sperling MCS-TTVV 

5 Sébastien Degousee Wetac 

6 Paul van Daal MCS-TTVV 

7 Toine Verhoeven de Wiekslag 

8 Hans Vrancken de Wiekslag  

   

 

Hoofdklasse 

 1 Thomas Lee ECVA 

2 Maarten van Arkel Flash 

3 Jos Snapper Flash 

4 Dré Vanmaris de Kuub 

5 Harrie Vromans Flash 

6 Henk Eisema Flash 

7 Jordi Vermulst ECVA 

8 Joost v.d. Buijs Flash 

 

 
Overgangsklasse 

 1 Emile Naburgh MCS-TTVV 

2 Jan Schuurmans Renata 

3 Peter Kim MCS-TTVV 

4 Frans Smulders Renata 

5 Jos Wouters Renata 

6 John Smaling Wetac 

7 Rajan van Aar Kinawo 

8 Timon Zijnge High Tech Campus 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1ste klasse 

 1 Kevin v.d. Elst Artisan Valkenswaard 

2 Jack Schalkwijk Flash 

3 Jos Tilamans Best 

4 Bart Bolwijn Best 

5 Mark Hardiek Best 

6 Tom Renz S&O TNT 

7 Alex Broeders Nuenen 

8 Frans Hendrix ECVA 

   

 

2de klasse 

 1 René Konings ECVA 

2 Wim Kurvers Flash 

3 Marc Aoun High Tech Campus 

4 Frans Cramm ECVA 

5 Lex Eijkelenkamp Flash 

6 Gerard Bruntink S&O TNT 

7 Geert-Jan van Dongen Renata 

8 Pieter van Rooij ECVA 

   

 
3de klasse 

 1 Richard Vermeltvoort Nuenen 

2 Rob Lathouwers S&O TNT 

3 Willem Sanders Kinawo 

4 Ray Lacey Artisan Valkenswaard 

5 Michel Grijseels Artisan Valkenswaard 

6 Erik Kat Kinawo 

7 Rob Huesken Kinawo 

8 Trudy Hendrikx S&O TNT 
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13,992.14 13,992.14

13,743.14 € 13,840.57 13,840.57

14,044.57      

Contributie:

1,020.00        1,020.00        1,005.00        

96.00             96.00             

1,000.00        1,020.00        93.00             

1,066.00        

TLE toernooi 250.00           255.00           250.00           

100.00           104.00           102.00           

Sponsors 250.00           300.00           375.00           

175.00           169.24           135.00           

Totaal saldo en inkomsten 16,883.14 16,956.38 16,866.57

500.00           

165.00           

600.00           

50.00             

300.00           

312.00           

30.00             

60.00             

150.00           

 140.00           

 270.00           

 225.00           

Aandenken 25/40j. lid TLE 130.00           165.00           20.00             

7,500.00        

Algemene reserve 6,493.14        6,515.57        6,544.57        

Kas 75.00             -                 

Totaal uitgaven en reserve 16,866.57      

Toelichting van de penningmeester:

Dit jaar werd een afname van de kaspositie van € 249,00 verwacht. De werkelijke afname is € 151,57. 

De kaspositie op 06 mei 2014 is € 13.840,57.  Als gevolg van een verwachtte jarenlange afname van de

algemene reserve (reservering feest en afname inkomsten a.g.v. teruglopend ledental) is besloten de

ledencontributie met 0,25 € te verhogen. Verwacht wordt dit iedere 7 jaar te verhogen met 0,25€ (gemiddeld 

1% per jaar).  Hierdoor zal de daling wel doorzetten maar op de langere termijn worden opgevangen.
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TLE    Jaarrekening 2013-2014  -  Begroting 2014-2015

Saldo   1 mei 2013

Saldo       mei 2015

Begroting 2013-2014 Rekening 2013-2014

Leden  2013-2014 (3€)

Teams (15/30€)

Leden  2012-2013 (3/6€)

Leden  2014-2015 (3,25€)

Begroting 2014-2015

Inkomsten:

Saldo    6 mei 2014

Porto-bezorgkosten 50.00                          16.00                         

Boete

Rente

Bestuurskosten

Drukwerk 580.00                        

Uitgaven:
490.00                        

Bekers-medailles 300.00                        302.10                       

589.03                       

Jaarvergadering 160.00                        114.60                       

Telefoon/internet vergoeding 300.00                        300.00                       

225.00                       

T.L.E.-toernooi

Automatisering 30.00                          88.99                         

Diversen 150.00                        138.35                       

Ned. Kampioenschap

Consumpties

Prijzen 125.25                       

320.00                        302.00                       

25.00                          

270.00                        259.49                       

200.00                        

490.00                       

135.00                        

Reserve 50 j. viering (jan 2019) 7,250.00                     7,250.00                    

16,883.14                   16,956.38                  

-                              

Ballen/hapjes

Zaalhuur



Le Havre 104 
5627 SV Eindhoven 

040 290 22 88
info@drukkerijverhoeven.nl

webdesign

printwerk

posters

gelegenheidsdrukwerk

fotoboeken vormgeving

huisstijlontwikkeling

kalenders

foto op canvas

Drukkerij Verhoeven BV, hét adres voor:

inbinden visitekaartjes



Tafeltennisspecialist
Als het net iets beter moet

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


