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Algemene Leden Vergadering 2017-2018 
 

Te houden op donderdag 21 juni 2018 bij 
Tafeltennisvereniging Flash, aanvang 20.00 uur. 

 

1.      Opening 
 

2.      Verslag ALV 7 juni 2017 
 (het betreft seizoen 2016 - 2017) 

- opgenomen in deze TLE'er 
 

3.      Ingekomen stukken / mededelingen 
-   In 20-5, Email van de Wiekslag: Punten uit de 
    ALV van de Wiekslag: 
    * Men vindt dat we vaak tegen dezelfde teams 

      spelen met het huidige competitiesysteem. 
      Vraag is of andere verenigingen dit ook zo 
      ervaren en/of er vanuit bestuur TLE nog 
      een evaluatie komt betreft de competitie opzet? 
    * Bij de beker wordt het opgeven van punten als 
      zwaar ervaren bij de puntentelling tot de 11. 
      Bestaat de mogelijkheid om de beker tot 
      21 te spelen of te kijken naar het op te geven 
      aantal punten? 
    * Het gemis van de 8 kamp (de individuele 
      prestatie) 
      De Wiekslag is er benieuwd naar hoe andere  
      verenigingen dit ervaren en of hier mogelijk nog  
      veranderingen in kunnen plaats vinden? 

-   Gewijzigde reglementen (is er commentaar en/of 
     voorstellen op de vorig jaar gewijzigde reglementen) 
 

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

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

6.      Kascontrole commissie 
 - verslag 2017 / 2018 
 - verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

 

7.      Begroting 2018 / 2019 
- toelichting door de penningmeester 
  De begroting is opgenomen in deze TLE’er 
 

8.      Huldigingen seizoen 2017 / 2018 
- Jubilarissen, kampioenen, bekercompetitie 
 

9.      Verkiezing bestuur 
Statutair aftredend bestuurslid is Marc Maas. 
Marc stelt zich opnieuw verkiesbaar.  
 

10.    Pauze 
 

11.    Programma seizoen 2018 / 2019 
 -- indeling nieuwe competitie 
 -- invoering meerkampen / PD-wedstrijden 
 -- bekercompetitie 

 

12.    Voorstellen / mededelingen bestuur 
 

13.    Rondvraag 
 

14.    Sluiting van de vergadering 

 

Jaarverslag van de secretaris 
 

Beste TLE-sportvriend, 
 

Het jaarlijkse tafeltennisseizoen loopt weer ten einde; 
ons rest nog de afsluitende ALV van dit seizoen. 
Deze vergadering zal gehouden worden op 21 juni 
2018 bij TTV Flash. 
Het voltallige bestuur zal in deze vergadering 
verantwoording afleggen over de financiële en 
sportieve gang van zaken binnen de TLE. Ook de 
huldiging van jubilarissen en kampioenen zal weer 
prominent op de agenda staan. Na de pauze zal de 
competitieleider het nieuwe wedstrijdprogramma 
presenteren; voor de meeste aanwezigen is dit het 
hoogtepunt van de bijeenkomst. 
  
Een kleine greep van wat er o.a. leeft binnen het 
bestuur.  
Uit reacties van spelers kan worden opgemaakt dat de 
nieuwe opzet van de competitie, ook afgelopen 
seizoen, door een overgroot deel van de deelnemers 
zeer gewaardeerd wordt. Natuurlijk zijn er ook spelers 
die de voorkeur geven aan het ”oude” systeem.  
Verder is de competitie sportief en rustig, vrijwel zonder 
incidenten verlopen. 
Een enkele opgelegde boete leidde nog weleens tot 
een uitgebreide (email-) discussie met het bestuur. 
Mochten er echter werkelijk goede redenen zijn om de 
reglementen (en de daaraan gekoppelde boetes) aan te 
passen, laat je dan niet weerhouden om hiervoor 
wijzigingsvoorstellen te doen.  
 
Ook de bekercompetitie en het 43ste TLE-toernooi, 
waren zeer geslaagd. Een woord van dank aan 
iedereen, binnen en buiten de vereniging, die hieraan 
een bijdrage geleverd heeft. 
  
Het TLE-bestuur is met de benoeming van Jos 
(competitieleider) weer compleet en voldoet daarmee 
aan artikel 19 van de statuten.  
 
De lopende bestuursactiviteit “Samenwerking met 
nevenbonden en NTTB” heeft nog niet geleid tot 
nieuwe afspraken: met het oog op de toekomst en 
continuering van het tafeltennis zullen we de contacten 
blijven onderhouden. 
Inmiddels werkt de Feestcommissie aan het 
feestprogramma voor de viering van ons 50-jarig 
jubileum in 2019. 
   
Leven er bij jezelf nog voorstellen of ideeën om het 
tafeltennissen (nog) aantrekkelijker te maken: maak ze 
kenbaar bij TLE-bestuur en/of eigen vereniging. 
 
Afsluitend wens ik je alvast een prettige zomertijd toe 
en daarna weer op weg naar een nieuw sportief 
tafeltennisseizoen. 
 
Secretaris TLE, 
Wim Kurvers 
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Verslag ALV TLE  7 juni 2017. 
 

Gehouden op donderdag 7 juni 2017 bij 
Tafeltenniscentrum. 
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen en het voltallige TLE-bestuur. 
Afmelding ontvangen van de Hijskraan.  
 
 

Verslag: 
 

1. Opening door de ad-interim voorzitter 
 

Iedereen van harte welkom, in het bijzonder ons 
Erelid Jan van Schagen en Erevoorzitter Geert Bons, 
maar ook alle aanwezige jubilarissen (4x 25 jaar en 2x 
40 jaar). 
Voor het eerst sinds 18 jaar opent iemand anders dan 
Geert deze vergadering, iets waar we met z’n allen 
even aan moeten wennen. Tot aan agendapunt 9 zal 
ik deze vergadering proberen zo goed mogelijk te 
leiden als ad-interim voorzitter en vanaf daar met jullie 
goedkeuring als nieuwe voorzitter, maar dat is voor 
straks. 
  
Het afgelopen jaar stond in het teken van rigoureuze 
veranderingen binnen de TLE. 
Door een aantal zeer betrokken leden is met de 
nodige inspanningen en hoofdbrekers het 
initiatiefvoorstel van Flash, voor een nieuwe opzet van 
de competitie, geïmplementeerd en ingevoerd per 
najaar 2016. Dit al dan niet tot ieders tevredenheid. 
Hier komen we later bij agendapunt 3 nog uitvoerig op 
terug. 
 
De commissie bestaande uit Frans Smulders, Henk 
Vermeer en Geert Bons, welke als taak had te 
onderzoeken hoe we de terugloop in ledental kunnen 
stoppen en mogelijk zelfs kunnen ombuigen, heeft in 
de loop van het afgelopen jaar een rapport 
uitgebracht. Een samenvatting hiervan is terug te 
vinden in de TLE-er nr. 2. We komen hier bij 
agendapunt 3 nog even op terug. 
 
Ook het TLE-toernooi blijft een ‘zorgenkind’. De 
eerder afgesproken limiet van 50 deelnemers werd 
niet gehaald, slechts 44 deelnemers waren er dit keer, 
maar ondanks dat heeft het toernooi toch weer 
plaatsgevonden en wederom bij Valkenswaard. 
Het was een prima verlopen en gezellig toernooi, 
maar hoe nu verder? Later hierover meer. 
 
Helaas zijn we ook afgelopen jaar niet verstoken 
gebleven van enkele droevige gebeurtenissen. 
  - Op 24 februari 2017 is Ron Spooren plots 
    overleden, Ron was lid van TTV Veldhoven 
  - Op 1 mei 2017 is oud penningmeester en Erelid 
    van de TLE Hub Vencken overleden. 
Ik wil u verzoeken, ter nagedachtenis aan beiden, op 
te staan en 1 minuut stilte in acht te nemen. 
 
Dank u wel en dan wil ik nu overgaan tot de orde van 
de vergadering. 
 
 

 

2.   Notulen ALV van 16 juni 2016 (over 
seizoen 2015 – 2016) 
 
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang 
48 en worden door de vergadering goedgekeurd, 
met als aanvulling dat Geert Bons per 16 juni 2016 
is benoemd tot Erevoorzitter van de TLE en dat 
Geert die avond werd vergezeld door zijn vrouw 
Anneke en zijn dochter Monique. 
 

3.   Ingekomen stukken / Algemene 
mededelingen van het bestuur 
- Invulling voorzitterschap TLE:   

             Sinds het afscheid van Geert, als voorzitter 
             van de TLE, is het bestuur op zoek gegaan 
             naar een mogelijke kandidaat voor deze  
             functie. Uiteindelijk is het bestuur tot het  
             voorstel gekomen om de huidige ad-interim  
             voorzitter voor te dragen als nieuwe  
             voorzitter. Bij agendapunt 9 zal dit voorstel  
             aan de ALV worden voorgelegd. 

- Evaluatie “Nieuwe opzet TLE-competitie” 
aan de hand van getoonde presentatie, en 
vervolg hierop: 

             Het overgrote deel van de  
             vertegenwoordigers is enthousiast over de  
             vernieuwde competitie; 
             deze opzet wordt verder voortgezet. 
             Het streven is om per 2018 ook 
             promotie/degradatie wedstrijden per klasse  
             te houden. 
             Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht  
             om meerkampen te houden (2x per jaar per  
             klasse). 

- Goedkeuring van de ALV voor de 
gewijzigde reglementen (n.a.v. de nieuwe 
opzet van de competitie) 

             De vergadering gaat akkoord met de 
             gewijzigde reglementen. Het bestuur  
             verzoekt de leden kennis te nemen van de 
             aanpassingen en eventueel commentaar te  
             leveren.  

- Toekomst TLE-enkeltoernooi 
 Het bestuur geeft nogmaals aan dat het  
             minimaal benodigde aantal deelnemers 50  
             zou moeten bedragen. Een kleiner aantal 
             deelnemers rechtvaardigt de inspanningen  
             van de toernooi commissie nauwelijks.  
             Nieuwe initiatieven zijn welkom. 
             Ook het bestuur beraadt zich over de  
             verdere toekomst van het toernooi 
 

4.   Verslag van de secretaris 2016-2017 
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 48 
en wordt door de vergadering goedgekeurd.  
 

5.   Verslag van de penningmeester: 
      jaarrekening 2016 / 2017  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
jaarrekening seizoen 2016 / 2017. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 48. 
 

 



 
6.   Verslag van de Kascontrolecommissie  
Door de Kascontrolecommissie ( Jan van Schagen / 
Maarten Gruijters) is de boekhouding 
gecontroleerd en akkoord bevonden. De voorzitter 
a.i. bedankt de kascontrolecommissie en 
onder applaus dechargeert de vergadering de 
penningmeester en het overige bestuur.  
Na de vergadering stelt de huidige commissie zich 
nogmaals beschikbaar. 
 

7.   Begroting 2017 / 2018  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
begroting seizoen 2017 - 2018. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’ er 2 jaargang 48.  
De begroting wordt door de vergadering 
goedgekeurd. 
 

8.   Huldigingen van seizoen 2016 - 2017 
 
Huldiging jubilarissen: 

 25 jarig jubileum:  

•  • Jaap den Hollander Flash 

•  • Piet Renken Flash 

•  • Harrie Theelen Flash 

•  • René van Dongen de Wert 

•  

 

40 jarig jubileum:  

 • Hans Hofman de Wert  

 • Toine Verhoeven de Wiekslag 

De huldiging van de jubilarissen wordt gepresenteerd 
door Vera. Begeleidt door enkele individuele 
anekdotes overhandigt ze de bijbehorende 
onderscheidingen. 

Kampioenen van de competitie: 

In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft het 
bestuur besloten voortaan geen oorkondes 
meer te maken.  
Helaas is vergeten de eindstand van de najaar 
competitie 2016 te archiveren. 
 
     Kampioenen voorjaar 2017: 
 

• 1e Klasse   Wetac 1  

• 2e Klasse   de Wiekslag 3 

• 3e Klasse  de Wert 2   

• 4e Klasse  Kinawo 1   

• 5e Klasse  Flash 5 

• 6e Klasse  de Hijskraan 1 

• 7e Klasse  Geenhoven 3 

• 8e Klasse  Flash 8 

• 9e Klasse  Helmond 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Winnaar TLE-beker seizoen 2016-2017 
Petro overhandigt het winnende team de ECVA 1 
de wisselbeker. 
Uitslag finalewedstrijd: 
ECVA 1 - Geenhoven 3: 6 - 3 
 

9. Verkiezing bestuur  
Statutair aftredende bestuursleden zijn Petro van 
den Bos, Vera Rouppe van der Voort en  
Wim Kurvers.  
Petro, Vera en Wim stellen zich opnieuw 
verkiesbaar. Tevens wordt Petro op voordracht van 
het bestuur als nieuwe voorzitter voorgesteld aan de 
ALV. 
Onder applaus wordt door de ALV ingestemd met 
de herverkiezingen van Vera en Wim en met de 
benoeming van Petro tot voorzitter van de TLE. 
 
Verder heeft het bestuur Jos Wouters 
(competitieleider) gevraagd toe te treden tot het 
bestuur. 
Jos stelt zich beschikbaar. De ALV stemt onder luid 
applaus in met de benoeming van Jos als 
bestuurslid. Hiermee voldoet het aantal 
bestuursleden weer aan artikel 19 van de statuten. 
 

10    Pauze 
 
11.   Programma nieuwe seizoen 2017 / 2018  

- Indeling nieuwe competitie  
- Bekertoernooi  
- TLE-enkeltoernooi  
- Meerkampen 

 
12.   Voorstellen en mededelingen van het 
        bestuur m.b.t. het nieuwe seizoen 

- In 2019 bestaat de TLE 50 jaar; dit willen 
we met een daverend feest vieren. 

 Om dit feest tot een succes te maken is een 
adequate organisatie nodig! Het bestuur 
roept vrijwilligers op om zitting te nemen in 
de feestcommissie. Geert stelt zich 
beschikbaar, meer vrijwilligers zijn welkom. 

             Opgave aan het bestuur. 
- Zoals reeds eerder vermeld hebben Jan 

Walthuis, Maarten Gruijters en Jan van 
Schagen zich bijzonder ingespannen om het 
nieuwe competitie systeem tijdig werkend te 
krijgen. 
We willen hen dan ook nogmaals bedanken 
en dit onderstrepen met een cadeaubon.  

 
13.   Rondvraag / w.v.n.t.k.k. 
* Planning datum TLE-toernooi: 
In het algemeen wordt met het plannen van een 
datum er rekening mee gehouden dat de vereniging 
waar het toernooi gespeeld wordt zelf geen NTTB-
wedstrijden in hun speelzaal heeft. 
 
Ook wordt zo mogelijk rekening gehouden met de 
thuiswedstrijden van PSV. 
Ook andere overwegingen kunnen van invloed zijn. 
 
 



 
* Het onderling wisselen van spelers uit diverse 
teams (van één vereniging) in één bepaalde klasse: 
 
Dit is alleen toegestaan volgens de invalregels van 
het competitiereglement of door het bestuur 
verleende dispensatie. 
 
* De opgelegde boetes komen soms als complete 
verrassingen (koud op je dak): 
Meestal werden de boetes aan het einde van het 
seizoen geïnd: vanaf nu zal dit tweemaal per jaar 
worden gedaan. Het is natuurlijk de kunst om 
overtredingen van de gangbare reglementen te 
voorkomen. Daarmee voorkom je vervelende 
(financiële) verrassingen; soms gevolgd door 
ellenlange boete discussies. 
 
* TTV ECVA is als vereniging gestopt: 
De spelers zijn deels overgegaan naar TTV S&O 
TNT en andere verenigingen en/of gestopt. 

 
* Manipulatie en onsportief gedrag in 
competitie/bekertoernooi: 
Het bestuur heeft geen signalen ontvangen en/of niet 
gesignaleerd dat dit in de TLE speelt.  
Spreek zelf team en vereniging aan als je dit 
ongewenste gedrag vermoedt (raadpleeg indien 
nodig hiervoor ook de reglementen). 
 
*  Dispensatie (als je te goed bent voor een bepaalde 
klasse): 
Het bestuur kan dispensatie verlenen waarbij per 
seizoen bekeken wordt wat er toegestaan wordt 
(bijvoorbeeld een invalverbod). Liever geen “hangers” 
in lagere klassen. 
 

14.   Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en 
bedankt de gastvrouw en -heer van het 
Tafeltenniscentrum Eindhoven voor hun gastvrijheid. 
Tevens bedankt hij alle aanwezigen voor hun 
bijdragen aan deze vergadering en het organiseren 
van 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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14.025,52 14.025,52

14.276,52 14.699,86 14.699,86

6.686,86        

Contributie:

750,00           795,00           750,00           

45,50             39,00             

864,50           841,75           39,00             

820,00           

TLE toernooi 

300,00           335,00           52,00             

Sponsors 375,00           375,00           300,00           

15,00             14,12             10,00             

Totaal saldo en inkomsten 16.375,52 16.425,39 16.670,86

500,00           

150,00           

450,00           

45,00             

250,00           

300,00           

39,00             

70,00             

150,00           

8.000,00        

Aandenken 25/40j. lid TLE 30,00             

Algemene Reserve 6.276,52        6.699,86        6.686,86        

Kas -                 

Totaal uitgaven en reserve 16.670,86      

Toelichting van de penningmeester:

Dit jaar werd een toename van de kaspositie verwacht van €251. Er is een toename van € 674,34 a.g.v. verminderde 

uitgaven en enigszins verhoogde inkomsten. De kaspositie op 12 mei 2018 is € 14.699,86. 

De kascontrole is op 15 mei 2018 uitgevoerd door Maarten Gruijters en akkoord bevonden.

Begroting:

Voor komend jaar wordt een grote verandering in de kaspositie verwacht; strakke controle op het jub.budget is een 

vereiste. De Algemene Reserve blijft nagenoeg gelijk.

Er is geen reservering gedaan voor een eventueel toekomstig diamanten jubileum. Een eventueel overschot van

 het jubileum wordt hiervoor dan gebruikt als startbudget.
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16.375,52                   

8.000,00                    

-                              

8.000,00                     Reserve 50 j. Viering (jan 2019)

Leden  2016-2017

Saldo  12 mei 2018

Boete

Rente

175,00                        

200,00                        

Leden  2017-2018

500,00                        

530,00                        

Bestuurskosten

Begroting 2017-2018 Rekening 2017-2018 Begroting 2018-2019

Inkomsten:

Leden  2018-2019

60,00                          35,00                         

458,59                       

Jaarvergadering 150,00                        176,00                       

110,00                       

Automatisering 139,00                        39,00                         

Bekertoernooi/8-Kamp-prijzen

-                             

Ned. Kampioenschap

50-jaar feest

Diversen 138,24                       

475,00                       

Uitgaven:

Drukwerk

Telefoon/internet vergoeding 300,00                        250,00                       

16.425,39                  

TLE    Jaarrekening 2017-2018  -  Begroting 2018-2019

Teams (15/30€)

Saldo        mei 2019

Saldo    7 mei 2017

Reiskosten 45,00                          43,70                         



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


