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Algemene Leden Vergadering 2014-2015 
 
Te houden op donderdag 4 juni 2015 bij TTV Flash, 
Bekerakker 11a, aanvang 20.00 uur. 
 

1. Opening 
 

2. Verslag ALV 11 juni 2014 
 -- opgenomen in deze TLE'er 
 

3. Ingekomen stukken / mededelingen 

-- voorstel Dook Harks: (extra) voorwaarden 

    om mee te mogen spelen in het bekertoernooi 

-- voorstel Flash opzet nieuwe competitie/punten- 

    systeem (zie pagina 8 en 9) 

-- werving nieuwe teams voor TLE 

-- toekomst TLE toernooi 
 

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

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

6. Kascontrole commissie 
 -- verslag 2014 / 2015 
 -- verkiezing nieuwe kascontrole-commissie 
 

7. Begroting 2015 / 2016 
 

8. Huldigingen seizoen 2014 / 2015 
-- huldiging kampioenen 
-- huldiging bekerwinnaar 
-- huldiging jubilarissen 
 

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

  Allen stellen zich opnieuw verkiesbaar. 
 

10. Pauze 
 

11. Programma seizoen 2015 / 2016 
 -- indeling nieuwe competitie 
 -- bekercompetitie 
 -- organisatie achtkampen 2016 
 -- toernooien 
  

12. Voorstellen / mededelingen bestuur 
 

13. Rondvraag 
 

14. Sluiting van de vergadering 

 

Jaarverslag van de secretaris 
 

Beste TLE sportvriend, 
 
Het tafeltennisseizoen 2014 – 2015 ligt weer bijna 
achter ons:  als afsluiting wordt op woensdag 4 juni 
2015, aanvang 20.00 uur bij TTV FLASH onze ALV 
gehouden. 
 
Terugkijkend op het afgelopen seizoen kunnen we 
zeggen dat de competities sportief en rustig 
verlopen zijn. Ook de bekercompetitie, 8-kampen en 
het 40ste TLE toernooi, waren  zeer geslaagd. Een 
woord van dank aan iedereen, binnen en buiten de 
vereniging, die hieraan een bijdrage geleverd heeft .  
  
Leven er bij jou nog zaken of wil je nog iets kwijt: 
laat het dan horen! 
 
Het bestuur heeft zich weer ingespannen om, in lijn 
met de reglementen, er voor te zorgen dat de 
activiteiten (vrijwel) vlekkeloos konden verlopen. 
Tijdens een achttal vergaderingen is  beoordeeld of 
alle geplande activiteiten naar behoren verliepen. 
Waar nodig is actie ondernomen. Continuïteit van 
competitie, beker en TLE toernooi hadden daarbij 
prioriteit. 
   
Leven er bij het bestuur dan geen wensen meer? 
Ja natuurlijk; het aantal deelnemende verenigingen, 
teams en deelnemers kunnen hoger zijn. Echter 
verschillende veranderingen in de huidige 
maatschappij dragen bij aan een terugloop van het 
verenigingsleven. Er worden verwoede pogingen 
gedaan om de bestaande trend om te buigen. Maar 
je zult begrijpen dat dit niet meevalt. 
 
Haaks hierop staat het plezier dat we elk jaar weer 
beleven aan het tafeltennissen.  
Zolang we dit kunnen vasthouden (en waar mogelijk 
uitbreiden) blijft de verenigingsband en daarmee de 
TLE bestaan. En kunnen we al stilletjes aan een 
volgend lustrum denken.    
 
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  11 juni 2014. 
 

Gehouden op woensdag 11 juni 2014 bij TTV ECVA.  
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen en het voltallige TLE bestuur. 
Afmelding: Geen afmeldingen ontvangen 
 

Verslag: 
 

1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk 
welkom aan alle aanwezigen én een speciaal welkom 
aan de aanwezige jubilarissen. Dit jaar hebben we 
zeven jubilarissen: zes jubilarissen, die 25 jaar lid zijn 
en één jubilaris, die 40-jaar lid is. Tijdens agendapunt 
8  zal Vera hier meer over vertellen.. 
 

Op 4 februari 2014 is ons lid Piet Hink, op 78-jarige 
leeftijd, door een hartstilstand overleden. 
Piet was een “tafeltennis icoon”. De avond tevoren 
had hij zelfs nog gespeeld. 
In 2012 is Piet in de jaarvergadering nog gehuldigd 
voor zijn 40-jarig lidmaatschap bij de TLE. Gedurende 
deze 40 jaren heeft hij bij meerdere verenigingen 
gespeeld. Piet was niet alleen speler, maar bovendien 
actief betrokken bij het wel en wee van de TLE. Voor 
zover ik mij kan herinneren heeft hij geen enkele 
jaarvergadering overgeslagen en vanaf 2005 was hij 
zelfs lid van de kascommissie. Ook dit jaar zou hij 
deze controle weer voor zijn rekening nemen. 
Ook langs deze weg willen we de familie, maar ook de 
verenigingen, teamgenoten en overige 
tafeltennisvrienden van Piet, veel sterkte wensen met 
het verwerken van dit verlies. 
 
Daarnaast zijn wij in kennis gesteld van het overlijden, 
op 75-jarige leeftijd, van Jan Mascini op 22 mei j.l.  
Jan is overleden aan een hersenbloeding. Hij heeft de 
af-gelopen jaren bij diverse verenigingen gespeeld en 
zou komend seizoen bij Kinawo zijn kunsten gaan 
vertonen. 
 
Organisatorisch gezien is het afgelopen seizoen weer 
rustig verlopen. Noemenswaardig is het feit dat, in 
november, Daan Scholten aangaf dat hij medio 
januari 2014 zijn taken als wedstrijdleider wilde 
neerleggen. Dit voor ons verrassende bericht heeft 
ons verplicht naarstig naar vervanging op zoek te 
gaan. Gelukkig waren Frans Smulders en Maarten 
Gruijters, achter de schermen, al even bezig om het 
competitie programma te verbeteren. Echter beiden 
lieten doorschemeren dat een taak als 
competitieleider niet tot hun ambitie behoorde. Wel 
wist Frans een mogelijke kandidaat, namelijk Jos 
Wouters. Vanuit het bestuur hebben we dit signaal 
direct opgepakt en zoals inmiddels bekend heeft Jos 
het stokje van Daan overgenomen. Met de spontane 
medewerking van Daan, Jos, Frans, Maarten, Petro 
en niet te vergeten Jan Walthuis, is de overdracht 
naar mijn mening geruisloos verlopen. Nogmaals 
dank hiervoor aan allen die deze overgang tot een 
succes hebben gemaakt. 
 

 
 
Het TLE toernooi heeft dit jaar weer binnen de TLE 
plaatsgevonden. Op 15 maart zijn we te gast 
geweest in Valkenswaard. De ontvangende 
vereniging “TTV Artisan Valkenswaard” heeft 
medewerking verleend aan het welslagen van ons 
TLE toernooi “binnen eigen geledingen” en zonder 
te moeten tornen aan het concept. Ik had gehoopt, 
nu het toernooi binnen de TLE bleef, dat het aantal 
deelnemers weer zou stijgen, dit is helaas (nog) niet 
gebeurd. Echter accommodatie, organisatie en sfeer 
waren wat mij betreft als vanouds. Ik ben en blijf wel 
van mening dat we niet veel verder moeten zakken 
wat betreft het aantal deelnemers, omdat anders 
kosten en inspanningen niet meer in een juiste 
verhouding staan. Dit blijft een dilemma. Ik moet ook 
wel bekennen dat de leden, die wel meegedaan 
hebben, altijd dankbaar zijn dat we het toch weer 
georganiseerd hebben. 
 

2.   Notulen ALV van 12 juni 2013 (over 
seizoen 2012 – 2013) 
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang 
45 en worden door de vergadering goedgekeurd.  
 

2. Ingekomen stukken / Algemene 
mededelingen van het bestuur 

 -  In: Verzoek van TTV WETAC voor het 
    aanpassen van de 8-kamp lijst.  
Bestuur zal het voorstel intern bespreken en 
eventueel verder uitwerken. Reactie volgt.  
 -  Er zijn verder geen mededelingen van het 
bestuur 

4.   Verslag van de secretaris  
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 45 
en wordt door de vergadering goedgekeurd.  
 

5.   Verslag van de penningmeester: 
      Rekening 2013 / 2014  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
jaarrekening seizoen 2013 / 2014. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 45. 
 

6.   Verslag van de Kascontrolecommissie  
Door de Kascontrolecommissie (Chris van Heijster 
*) is de boekhouding gecontroleerd en akkoord 
bevonden. *(Door omstandigheden is de controle dit 
jaar door één lid uitgevoerd). 
De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie en 
onder applaus dechargeert de vergadering de 
penningmeester.  
Voor het nieuwe boekjaar 2014 - 2015  stellen Chris 
van Heijster en Jan van Schagen zich 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 45 op pagina 7.  
De begroting wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 
 

8.   Huldigingen  van seizoen 2013 – 2014 
Huldiging jubilarissen: 
 

 25 jarig jubileum:  

   John Benita Flash 

   Anja Creemers Flash 

   Willem Sanders Kinawo 

   Frans Smulders Renata 

   Nes Staals Artisan 

   Tuur van Gestel de Wert Acc 
. 

 40 jarig jubileum:  

   Arie Groeneveld de Kuub 

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:  MCS-TTV Veldhoven 1 
Hoofdklasse :  ECVA 1 
Overgangsklasse : Renata 2 
1

e
 Klasse :  S&O TNT 2 

2
e
 klasse :  ECVA 3 

3
e
 klasse :  S&O TNT 4 

 
Winnaar TLE beker 
Voor het derde achtereenvolgende jaar wint Wetac 1 
de TLE-beker en mag deze dan ook behouden. 
Zij versloegen in de finale team De Wiekslag 2  
met  5 - 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

9.    Verkiezing bestuur  
Statutair aftredende bestuursleden zijn Geert Bons 
en Marc Maas. Beiden stellen zich opnieuw 
verkiesbaar. Beiden worden herkozen. 
 

10    Pauze  
 

11.   Programma nieuwe seizoen 2014 / 2015  
 
   a)  Indeling nieuwe competitie  
De nieuwe competitieleider Jos Wouters 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. 
De voorzitter dankt Jos voor de nieuwe competitie-
indeling. 
 
   b)  Bekercompetitie 
Inmiddels is de opzet van de bekercompetitie 
zodanig dat er in eenzelfde periode wat vaker 
gespeeld wordt. De bekercompetitie zal weer 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:  ECVA 

2
e
 klasse:  S&O TNT 

3
e
 klasse:  Artisan Valkenwaard 

 
 d)  TLE toernooi  
Het komend seizoen zal het toernooi gehouden 
worden bij Artisan Valkenswaard. 
Voorlopige datum 14 maart 2015. 
 

 

internet homepage : www.ttle.nl                                                       de TLE'er  jaargang 46  nr. 2  pagina 04 
 



 

 
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 2015  
TTV Flash stelt haar accommodatie voor volgend jaar 
beschikbaar. Deze mededeling wordt door iedereen 
met instemming ontvangen. 
 

14.   Rondvraag  
Vraag: Kan er tijdens de competitiewedstrijden 
gebruik gemaakt worden van een Time Out?  
Antwoord: Ja, wij volgen hier de regels van de NTTB.  
 
Opmerking:  TTV Nuenen speelt voortaan haar 
thuiswedstrijden in accommodatie ''De Koppelaar'' in 
Nederwetten. 
 
Opmerking van de competitieleider: 
Zorg er voor dat alleen namen uit het digitale 
formulier gebruikt worden, anders treden er fouten 
op. 
 

15.   Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en 
bedankt de gastheren en -vrouwen van ECVA/ 
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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Uitslagen Achtkampen 2014-2015 
 

 

 
Ereklasse 

 1 Tim Senders Weatc 

2 Nick Mooy Wetac 

3 Willem Peters Flash 

4 Jan Schuurmans de Wiekslag 

5 Robert Winters Wetac 

6 Petro van den Bos de Wiekslag 

7 Hein Rutjes Flash 

8 Jordi Vermulst ECVA 

   

 

Hoofdklasse 

 1 Hans Cox Geenhoven 

2 Kevin v.d. Elst Artisan 

3 Joost v.d. Buijs Flash 

4 Peter Huisken HTC 

5 Ingrid van Oijen Artisan 

6 Andrei Terechko HTC 

7 Hans Hofman De Wert Acc 

8 Piet Staals Geenhoven 

 

 
Overgangsklasse 

 1 Peter Kim MCS-TTVV 

2 Hamed Fatemi HTC 

3 Mark Hardiek Best 

4 Rajan van Aar Kinawo 

5 Bart Bolwijn Best 

6 Jos Wouters Renata 

7 Tom Renz S&O TNT 

8 Emile Naburgh MCS-TTVV 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1ste klasse 

 1 Mert Eren ECVA 

2 Jos Tilmans Best 

3 Jan van Schagen Artisan 

4 Theo Elshof Artisan 

5 Jack Schalkwijk Flash 

6 Alex Broeders Nuenen 

7 Danielle Hulsman Flash 

8 Frans Cramm ECVA 

   

 

2de klasse 

 1 René Bertrams Flash 

2 Roger Jansen Flash 

3 Vladislav Dyachenko High Tech Campus 

4 Wim Kurvers Flash 

5 Cor van der Loo de Wiekslag 

6 Marc Aoun High Tech Campus 

7 Rob Lathouwers S&O TNT 

8 Maarten Tromp Kinawo 

   

 
3de klasse 

 1 Richard Vermeltvoort Nuenen 

2 Rolf Bakermans Geenhoven 

3 Jos van Horrik Geenhoven 

4 Wil van Asperen de Kuub 

5 Theo Verhagen de Kuub 

6 Wim van Geldrop Stiphout 

7 Rob Huesken Kinawo 

8 Jan Theus Kinawo 
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13,840.57 13,840.57

14,044.57 € 13,999.92 13,999.92

13,999.92      

Contributie:

1,005.00        975.00           950.00           

93.00             93.00             

1,066.00        988.00           78.00             

950.00           

TLE toernooi 250.00           195.00           250.00           

102.00           122.00           102.00           

Sponsors 375.00           375.00           300.00           

135.00           118.52           70.00             

Totaal saldo en inkomsten 16,866.57 16,707.09 16,699.92

500.00           

150.00           

620.00           

36.00             

300.00           

310.00           

39.00             

60.00             

150.00           

-                 

 90.00             

 270.00           

 175.00           

Aandenken 25/40j. lid TLE 20.00             64.50             -                 

7,750.00        

Algemene Reserve 6,544.57        6,429.92        6,249.92        

Kas 70.00             -                 

Totaal uitgaven en reserve 16,699.92      

Toelichting van de penningmeester:

Dit jaar werd een toename van de kaspositie van € 204,00 verwacht. De werkelijke toename is € 159,35.

De verminderde inkomsten zijn niet geheel gekompenseerd door verminderde uitgaven.

De kaspositie op 28 april is € 13.999,92. Volgend jaar verwachten we tevens een daling van de inkomsten.

Wel verwachten we dat inkomsten en uitgaven aan elkaar gelijk zijn. Door de toevoeging van € 250 aan de

reserve 50 j. Viering zal de Algemene Reserve dalen met € 250. Mocht het toernooi niet doorgaan neemt de 

Algemene Reserve toe met 35€.
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TLE    Jaarrekening 2014-2015  -  Begroting 2015-2016

Begroting 2014-2015 Rekening 2014-2015

Teams (15/30€)

Leden  2013-2014 (3/6€)

Leden  2015-2016 (3,25€)

Begroting 2015-2016

Inkomsten:

Saldo 28 april 2015

Saldo    6 mei 2014

Saldo       mei 2016

Telefoon/internet vergoeding 300.00                        300.00                       

150.00                       

Bestuurskosten 500.00                        500.00                       

Porto-bezorgkosten 50.00                          

150.00                        224.25                       

Bekers-medailles 312.00                        301.00                       

Consumpties 225.00                        186.00                       

80.40                         

Diversen

EHBO

270.00                        

Prijzen

269.10                       

T.L.E.-toernooi

Reserve 50 j. Viering (jan 2019)

3.95                           

Zaalhuur

140.00                        

16,866.57                   16,707.09                  

-                              

7,500.00                     7,500.00                    

Ned. Kampioenschap 60.00                          -                             

Automatisering 30.00                          39.00                         

Leden  2014-2015 (3,25€)

36.00                         

Drukwerk 600.00                        552.97                       

Boete

Rente

Uitgaven:

Jaarvergadering 165.00                        



Aan:   Bestuur TLE 

 

Van:    TTV Flash  

 

Contactpersonen:  Danielle Zonnevijlle en Harrie Vromans  

 

Betreft:  Ingezonden stuk Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015 betreffende 

nieuwe opzet TLE-competitie 

 

Datum: 20.05.2015 

 

Verzonden aan: Bestuur TLE en bestuur TTV Flash 

 

================================================================= 

 

Geacht TLE-bestuur, 

 

Hierbij een ingezonden stuk welke we graag op de agenda geplaatst zien van komende 

Algemene Ledenvergadering van de TLE. Namens TTV Flash dienen ondergetekenden dit 

stuk in met als doel te komen tot een nieuwe opzet van de TLE competitie.  

 

Het voorstel is om met een nieuwe competitie-opzet te starten. De TLE heeft op dit moment 

nog maar 6 klassen en het aantal TLE-ers blijft maar dalen. Naar ons idee tijd voor iets 

nieuws! Geen volledige competitie met uit- en thuiswedstrijden verdeeld over heel het seizoen 

maar een nieuwe indeling in twaalf klassen en een halve competitie.  

 

Concreet betekent dit dat je in een klasse met 5 á 6 teams terecht komt. In deze klasse speel je 

uit- en thuiswedstrijden. Op het einde van deze competitie (vóór de jaarwisseling) 

promoveren er twee teams en degraderen er twee teams naar een andere klasse.  

Op deze manier wordt het wat spannender en is de TLE wat meer vernieuwend bezig. 

Daarnaast worden grote niveauverschillen voorkomen.  

 

Als tweede hebben we het idee om niet meer in drie sets tot de 21 te spelen maar in maximaal 

5 sets tot de 11. Ook dit is nieuw en brengt meer spanning in de wedstrijden.  

 

Daarnaast willen we voorstellen dat elke gewonnen wedstrijd meetelt in de bepaling van de 

standen. Met 6-4 verliezen betekent concreet dat het verliezende team 4 punten gescoord 

heeft. Op deze wijze tellen alle wedstrijden mee. Wellicht is het een optie om het winnende 

team nog wat extra punten te geven.  

 

Omdat de initiatiefnemers van dit plan gedragenheid van zowel het bestuur van TTV Flash als 

van haar TLE-leden erg belangrijk, zo niet onmisbaar achten hebben we een enquête 

voorgelegd aan onze TLE-leden. In deze enquête zijn bovenstaande drie ideeën voorgelegd.  

 

In het kort komen de vragen dus op het volgende neer:  

 

Vraag 1: Wat vindt u van het plan voor een nieuwe opzet van de TLE-competitie? 

Vraag 2: Wat vindt u van het plan om te spelen tot de 11 en niet meer tot de 21? 

Vraag 3: Wat vindt u van het plan dat elke set meetelt?  
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Hieronder vindt u de resultaten van de 41 respondenten. 

 

 

Vragen Eens Oneens Totaal 

 
Eens Oneens Totaal 

vraag 1: 2 competities 38 3 41 Vraag 1 92.7% 7.3% 100.0% 

vraag 2: tot de 11 28 13 41 Vraag 2 68.3% 31.7% 100.0% 

vraag 3: Iedere set telt mee 35 6 41 Vraag 3 85.4% 14.6% 100.0% 

 
101 22 123  82.1% 17.9% 100.0% 

 

 

 
 

 

U ziet een zéér grote gedragenheid voor de nieuwe opzet én voor het idee dat elke gewonnen 

wedstrijd meetelt. Het spelen tot de 11 in plaats van tot de 21 wordt wat minder gedragen, 

alhoewel bijna 70% van degene die gereageerd hebben het eens zijn met dit idee.  

 

Al met al meer dan voldoende ondersteuning vanuit de eigen leden om dit plan bij u in te 

dienen.  

Wij hopen dan ook dat er op 4 juni uitgebreid gesproken kan worden over de ingebrachte 

ideeën. Sterker nog: positieve besluitvorming zou helemaal geweldig zijn!  

 

Tot 4 juni, met vriendelijke groet, 

 

Danielle Zonnevijlle en Harrie Vromans van TTV Flash 
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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


