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Algemene Leden Vergadering 2018-2019 
 

Te houden op donderdag 30 mei 2019 bij 
Tafeltennisvereniging Flash, aanvang 20.00 uur. 

 

1.      Opening 
 

2.      Verslag ALV 21 juni 2018 
 (het betreft seizoen 2017 - 2018) 

- opgenomen in deze TLE'er 
 

3.      Ingekomen stukken / mededelingen 
-   Ter goedkeuring aan de ALV: 
     * benoeming Pieter Coolen tot “lid van verdienste” 
     * benoeming Simon Groeneveld tot “Erelid” 
beide zijn tijdens de feestavond t.g.v. het 50 jarig 
bestaan voorgedragen voor deze benoeming 
-   Privacy wetgeving (AVG) 
      * privacy verklaring, aanpassing formulieren, 
         benoeming AVG functionaris 
 

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

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

6.      Kascontrole commissie 
 - verslag 2018 / 2019 
 - verkiezing nieuwe kascontrolecommissie 

 

7.      Begroting 2019 / 2020 
- toelichting door de penningmeester 
  De begroting is opgenomen in deze TLE’er 
 

8.      Huldigingen seizoen 2018 / 2019 
- Jubilarissen, kampioenen, bekercompetitie 
 

9.      Verkiezing bestuur 
Statutair aftredende bestuursleden: Petro v.d. Bos, 
Wim Kurvers en Vera Rouppe v.d. Voort, allen 
stellen zich opnieuw verkiesbaar.  
 

10.    Pauze 
 

11.    Programma seizoen 2019 / 2020 
 -- kalender nieuwe seizoen 
 -- indeling nieuwe competitie 
 -- bekercompetitie 
 -- TLE toernooi 

 

12.    Voorstellen / mededelingen bestuur m.b.t. 
         nieuwe seizoen 

 

13.    Rondvraag 
 

14.    Sluiting van de vergadering 

 

Jaarverslag van de secretaris 
 

Beste TLE sporter, 
 
Koningsdag 2019 gevierd en Bevrijdingsdag beleefd; 
dat betekent gewoonlijk dat het tafeltennisseizoen  van 
de TLE haar afsluitende ALV nadert. Het is wel 
spannend geweest gedurende de laatste weken in de 
diverse klassen. Ikzelf heb meegemaakt dat ons team 
in de voorlaatste week van de competitie ruimschoots 
in aanmerking kwam voor degradatie, maar in de 
laatste week nog een promotiewedstrijd afdwong. 
Werkelijk een thriller. 
Half mei volgen nog de finales van de 
bekerwedstrijden. 
  
De ALV vindt plaats op 30 mei a.s. bij TTV Flash. 
Tijdens de vergadering zal het bestuur verantwoording 
afleggen over de sportieve en financiële gang van 
zaken dit seizoen. 
Na de pauze zal Jos de nieuwe indeling voor de 
competitie 2019 - 2020 presenteren; voor velen het 
hoogtepunt van de vergadering.  
 
Dit seizoen heeft het bestuur in een vijftal 
vergaderingen richting gegeven aan vernieuwing en 
continuïteit in het recreatief tafeltennissen; waar nodig 
zijn acties ondernomen.  
Naast de zorg voor voortgang bij competitie en beker, 
controle op de financiën, en het bijhouden van 
administratie en jubilea, zijn er als extra activiteiten o.m. 
aan de orde gekomen: 

• Organisatie feestavond voor het 50 jarige 
jubileum van de TLE 

• Afhandeling protesten en boetes (dikwijls als 
gevolg van het niet goed naleven van de 
reglementen) 

• Privacywetgeving (AVG); de TLE dient aan te 
tonen dat ze privacy-proof is 

• Wedstrijd programmatuur toekomst-proof 
maken (Hard- en software systeem).  

 
Het mag wel duidelijk zijn dat naast inspanningen van 
het bestuur, extra inspanningen gedaan zijn door 
verenigingen en vrijwilligers om al deze activiteiten tot 
een goed einde te brengen. Een woord van dank aan 
iedereen, binnen en buiten de vereniging, die hieraan 
een bijdrage levert of heeft geleverd, is hier op zijn 
plaats. 
 
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  2017-2018. 
 

Gehouden op donderdag 21 juni 2018 bij TTV Flash 
Aanwezig: vertegenwoordigers van de aangesloten 
verenigingen en het voltallige TLE-bestuur. 
Afmelding ontvangen van TTV Unicum en S&O TNT. 
 
 

Verslag: 
 

1. Opening door de voorzitter 
 

Iedereen van harte welkom op deze vergadering, in 
het bijzonder ons erelid Jan van Schagen, maar ook 
alle aanwezige jubilarissen (7x 25 jaar en 3x 40 jaar). 
 
Jammer genoeg hebben we ook het afgelopen jaar 
niet kunnen verhinderen dat het aantal leden 
langzaam maar gestaag is teruggelopen. Pogingen 
om nieuwe teams c.q. verenigingen te werven hebben 
helaas niet het verwachte resultaat opgeleverd. 
Doordat de gemiddelde leeftijd alsmaar toeneemt 
(overigens doet dit fenomeen in geheel tafeltennisland 
zich voor) haken steeds meer teams af, of ontstaan 
steeds vaker grotere teams. 
Son en Breugel heeft een jaar geleden te kennen 
gegeven mogelijk tot de TLE te willen toetreden, maar 
heeft dit besluit onlangs helaas wederom uitgesteld. 
  
Toch is er wel positief nieuws, TTV Unicum heeft zich, 
na enkele jaren afwezigheid, weer aangemeld en 
heeft de wens uitgesproken komend seizoen graag in 
de hoogste klasse te willen uitkomen. Gezien de 
sterkte van de spelers is dit ook de plaats waar ze 
thuishoren. 
En omdat de Wiekslag ook met een nieuw team komt 
zijn alle klassen weer vol bezet. 
Wat e.e.a. voor consequenties heeft voor de klasse-
indeling komt later bij agendapunt 11 aan de orde. 
 
De overvolle kalender laat helaas geen verdere 
uitbreiding van het aantal teams per klasse toe. Dit 
komt mede door inflexibiliteit van de huidige software 
én omdat we besloten hebben,  komend seizoen, de 
promotie-degradatie regeling als proef in te gaan 
voeren. 
Ook willen we komend seizoen de vroegere 
achtkampen weer invoeren, maar dan nu als 5 of 6 
kampen. Hierover later meer. 
 
Omdat het eigen TLE-toernooi twee edities (2016 en 
2017) onder de 50 deelnemers gebleven is, is 
besloten de organisatie dit jaar uit handen te geven. 
Gelukkig werd TTV Flash bereid gevonden de 
organisatie hiervan op zich te nemen en mede dankzij 
o.a. Jack Schalkwijk en Brigitte Baptiste kunnen we 
terugkijken op een prima toernooi. Flash heeft 
aangegeven dit toernooi voor onbepaalde tijd te 
blijven organiseren, waarvoor uiteraard onze dank. 
 
Al eerder afgelopen jaar is S&O TNT verhuisd naar de 
locatie van TTV Flash. Na een zeer lange periode is 
er een einde gekomen aan de sponsoring van de  

 

voormalige PTT en heeft de vereniging zich onlangs 
omgedoopt in TTV Smash ’18. 
 
Verder zal ook de naam ”de Hijskraan” niet langer 
voorkomen in de TLE, het team zal gaan uitkomen 
onder de vlag van TTV Valkenswaard en ook daar 
gaan spelen. 
 
Vele van jullie zullen recentelijk regelmatig 
lastiggevallen zijn met berichtjes, e-mails, cookies 
etc. over de nieuwe privacywetgeving, ook wel AVG 
(Algemene verordening gegevensbescherming) 
genaamd. 
Ook de TLE conformeert zich hieraan en we zullen 
de komende tijd inventariseren wat we hieraan 
eventueel nog moeten doen en dit voor het einde 
van het jaar realiseren. 
 
Helaas zijn we ook afgelopen jaar weer niet 
verstoken gebleven van enkele droeve  
gebeurtenissen. 
- Op 9 januari 2018 is Piet Heerings overleden, 

Piet was lid van TTV Kinawo 
- Eveneens op 9 januari 2018 is oud-voorzitter en   

erelid van de TLE Ben Labohm overleden 
- Op 13 januari 2018 is Frans Hendrikx 

overleden, Frans was o.a. lid van Kinawo en 
TTV Renata 

Ik wil u verzoeken, ter nagedachtenis aan hen, op te 
staan en 1 minuut stilte in acht te nemen. 
 
Gelukkig is er tenslotte ook nog iets leuks te 
melden. 
Op 23 januari 2019 bestaat de TLE 50 jaar en dat 
gaan we uiteraard vieren. 
Begin dit jaar hebben we hiervoor een 
jubileumcommissie in het leven geroepen, 
bestaande uit: erevoorzitter Geert Bons, 
penningmeester Marc Maas, Jack Schalkwijk, 
Mariëtte Jansen (beiden van Flash) en 
ondergetekende. 
We kunnen alvast mededelen dat de jubileumviering 
/ feestavond gehouden zal worden op zaterdag 26 
januari 2019 en wel in deze locatie. 
In de loop van het najaar ontvangen jullie hiervoor 
een uitnodiging (+ partner). 
 
Dank jullie wel en dan wil ik nu overgaan tot de orde 
van de vergadering. 

 
2.   Notulen ALV van 7 juni 2017 (betreft 
seizoen 2016 - 2017) 
 
Deze notulen zijn gepubliceerd in TLE'er 2, jaargang 
49 en worden door de vergadering goedgekeurd. 
 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

3.   Ingekomen stukken / Algemene 
mededelingen van het bestuur 

Ingekomen: 
Email 20-5, van de Wiekslag: Punten uit de ALV van 
de Wiekslag. De Wiekslag is er benieuwd naar hoe 
andere verenigingen dit ervaren en of hier mogelijk 
nog veranderingen in kunnen plaats vinden? 

* Men vindt dat we vaak tegen de zelfde teams spelen met 

twee kleine competitiehelften. Concreet is de vraag of 
andere verenigingen dit ook ervaren en of er vanuit bestuur 
TLE nog een evaluatie komt betreffende de competitie 
opzet? 

Vanuit de vergadering komen er geen signalen die 
deze stelling onderschrijven. Sterker nog: men is nu 
ook weer zeer positief over de huidige 
competitieopzet. Het positieve resultaat uit de vorige 
evaluatie (2016 / 2017) maakt een nieuwe evaluatie 
op dit moment overbodig.   
* Bij de beker wordt het opgeven van punten zwaar ervaren 
bij de puntentelling tot 11. Bestaat de mogelijkheid om de 
beker tot 21 te spelen of te kijken naar het op te geven 
aantal punten? 

Vanuit de vergadering is er niemand voor het spelen 
tot 21. V.w.b. de voorgift: deze wordt rechtstreeks 
bepaald uit de categorie indeling ( en dus de regels 
die daar voor gelden). Soms kan het voorkomen dat 
een categorie het niet toelaat dat een speler in een te 
lage klasse speelt. Als zich een dergelijke situatie 
voordoet, kan het bestuur een aparte regeling 
opstellen. 
* Het gemis van de 8 kamp (de individuele prestatie). 

In het nieuwe seizoen wordt er gestart met 
meerkampen per competitiehelft. 

 
Mededelingen: 
Algemene mededelingen betreffende de gewijzigde 
reglementen: 
Is er nog commentaar op de gewijzigde 
reglementen? Zijn er eventueel nieuwe 
wijzigingsvoorstellen? 
* Er zijn geen vragen over de reglementen gesteld. 
Ook zijn er geen wijzigingsvoorstellen ingediend. 
* Er wordt wel nog aandacht gevraagd voor dat deel 
van artikel 7 van het competitiereglement dat 
betrekking heeft op het dubbelspel: 
“ Het dubbelspel wordt gespeeld door twee spelers 
uit elk van beide teams, waarbij die spelers in die 
competitiewedstrijd ook uitkomen in het enkelspel. 
Indien op de teamlijst meer dan drie spelers zijn 
vermeld, mogen spelers uit dat team, die tijdens een 
competitiewedstrijd niet in het enkelspel uitkomen, 
wel worden opgesteld in het dubbelspel van die 
betreffende competitiewedstrijd.” 
Het huidige wedstrijdformulier zal hierop niet worden 
aangepast: vermeld de naam of namen van deze 
speler(s) onder de rubriek ”Opmerkingen”. 
 

4.   Verslag van de secretaris 2017-2018 
Dit verslag is gepubliceerd in TLE'er 2 jaargang 49 
en wordt door de vergadering goedgekeurd.  
 
 

 

 
5.   Verslag van de penningmeester: 
      jaarrekening 2017 / 2018  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
jaarrekening seizoen 2017 / 2018 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’er 2 jaargang 49. 
 

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

7.   Begroting 2018 / 2019  
De penningmeester geeft een toelichting op de 
begroting seizoen 2018 - 2019. 
Deze financiële gegevens en de toelichting zijn 
opgenomen in TLE’ er 2 jaargang 49.  
De begroting wordt door de vergadering 
goedgekeurd 
 

8.   Huldigingen van seizoen 2017 - 2018 
 
Huldiging jubilarissen: 

 25 jarig jubileum:  

•  • René van Bree Flash 

•  • Peter Huisken HTC 

•  • Toon Leuverman De Kuub 

•  • Rob v.d. Hurk TTVVeldhoven 

•  • Mike van Gestel de Wert Acc 

•  • Ben van Dorsten Renata 

•  • Mark de Roy v. Zuidewijn S&O TNT 

•  

 

40 jarig jubileum:  

 • Henk van Dooren Valkenswaard 

 • Frank Coolen Het Snelle Batje 

 • Jan Schuurmans Renata 

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

Kampioenen van de competitie: 

Kampioenen najaar 2017: 
 

• 1e Klasse   de Wiekslag 1  

• 2e Klasse   de Wert 1 

• 3e Klasse  TTV Veldhoven 2   

• 4e Klasse  de Kuub 1 

• 5e Klasse  de Hijskraan 1 

• 6e Klasse  TTV Veldhoven 4 

• 7e Klasse  Wetac 2 

• 8e Klasse  Kinawo 3 

• 9e Klasse  Het Snelle Batje 1 
 



 

 

 

 
Kampioenen voorjaar 2018: 
 

• 1e Klasse   de Wiekslag 1 

• 2e Klasse   de Wiekslag 3 

• 3e Klasse  Geenhoven 2 

• 4e Klasse  Valkenswaard 1 

• 5e Klasse  TTV Veldhoven 3 

• 6e Klasse  Best 2 

• 7e Klasse  de Wiekslag 4 

• 8e Klasse  TTV Veldhoven 5 

• 9e Klasse  Nuenen 2 
 

Winnaar TLE-beker seizoen 2017-2018 
Petro overhandigt het winnende team Wetac 1 
de wisselbeker. 
Uitslag finalewedstrijd: 
Wetac 1 – de Wiekslag 1: 5 - 4 
 

9. Verkiezing bestuur  
Statutair aftredend bestuurslid is Marc Maas. 
Marc stelt zich opnieuw verkiesbaar.  
Onder applaus wordt door de ALV ingestemd met de 
herverkiezingen van Marc. 
 

10    Pauze 
 
11.   Programma nieuwe seizoen 2018 / 2019  

- Indeling nieuwe competitie  
- Invoering promotie-/degradatiewedstrijden 
- Invoering meerkampen 

 
Competitieleider Jos maakt de nieuwe klasse indeling 
bekend en geeft daarbij aan dat er ook  
dit jaar weer enkele indelingsproblemen moesten 
worden opgelost. 
Bij de komende najaar-competitie zullen 
promotie/degradatiewedstrijden worden 
georganiseerd (Tussen teams die als tweede in hun 
klasse en als voorlaatste in de hogere 
klasse geëindigd zijn).  Het team dat kans heeft op 
promotie organiseert deze wedstrijd. 
TTV Flash is bereid om de meerkampen te 
organiseren 

 
 
12.   Voorstellen en mededelingen van het 
        bestuur m.b.t. het nieuwe seizoen 
Er zijn geen nieuwe voorstellen gedaan. 
 

13.   Rondvraag / w.v.n.t.k.k. 
- Op het TLE / Flash dubbeltoernooi heeft een speler 
meegedaan, die niet tijdig aangemeld stond op de 
TLE website. 
Meld iedere ongerechtigheid in ieder geval tijdig bij 
de toernooiorganisatie.  
Dan kunnen TTV Flash en TLE dit reglementair 
afhandelen.  

 
- Het competitiesysteem loopt in de toekomst 
mogelijk vast als er meer teams toegelaten 
  worden. 
Ja, dit kan in de toekomst een probleem worden. 
Mogelijk is er nog een ontsnapping hieraan door 
alsnog de klassen uit te breiden tot 7 teams.  
Het bestuur zal deze problematiek onderzoeken. 
- De vergadering bedankt het bestuur en vrijwilligers 
voor hun inzet. 
 

14.   Sluiting van de vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de 
gastvrouwen en –heren van TTV Flash 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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14.699,86 14.699,86

6.686,86 9.616,40 9.616,40

9.763,40        

Contributie:

750,00           810,00           760,00           

Leden  2017-2018 39,00             13,00             

820,00           822,25           104,00           

800,00           

50-jaar feest 420,00           

52,00             25,00             134,00           

Sponsors 300,00           300,00           300,00           

10,00             3,94               -                 

Totaal saldo en inkomsten 16.670,86 17.094,05 11.714,40

500,00           

100,00           

470,00           

40,00             

250,00           

300,00           

69,00             

70,00             

120,00           

Aandenken 25/40j. lid TLE 32,00             

3.250,00        

Algemene Reserve 6.686,86        6.526,40        6.513,40        

Kas 90,00             -                 

Totaal uitgaven en reserve 11.714,40      

Toelichting van de penningmeester:

Dit jaar werd een afname van de kaspositie verwacht van € 8.013 als gevolg van het Gouden Jubileum. 

Vanwege verminderde uitgaven is de afname slecht € 5.047. De kaspositie op 28 april 2019 is  € 9.765,21. 

Begroting:

Voor komend jaar wordt er een kleine stijging in de kaspositie verwacht van 147 € (1,5%). 

Zoals vorig jaar reeds aangegeven zijn de minder uitgaven voor het jubileum gebruikt als startpositie voor de

reservering van het Diamanten jubileum.  De Algemene Reserve blijft daardoor nagenoeg gelijk.

internet homepage : www.ttle.nl                                                           de TLE'er  jaargang 50  nr. 2  pagina 06

16.670,86                   

8.000,00                     5.578,65                    

3.000,00                    

-                              

-                              Reserve 60 j. Viering (jan 2029)

Saldo 28 april 2019

Boete

Rente

150,00                        

300,00                        

Leden  2018-2019

500,00                        

450,00                        

39,00                          69,00                         

Bestuurskosten

Begroting 2018-2019 Rekening 2018-2019 Begroting 2019-2020

Inkomsten:

Leden  2019-2020

435,00                       

Diversen 137,02                       

70,00                          35,00                         

468,88                       

Jaarvergadering 150,00                        85,60                         

282,50                       

Automatisering

Telefoon/internet vergoeding 250,00                        250,00                       

17.094,05                  

Bekertoernooi/8-Kamp-prijzen

30,00                          97,00                         

Ned. Kampioenschap

50-jaar feest

TLE    Jaarrekening 2018-2019  -  Begroting 2019-2020

Teams (15/30€)

Saldo        mei 2020

Saldo    2 mei 2018

Reiskosten 45,00                          39,00                         

Drukwerk

Uitgaven:



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


