Veldhoven, 3 februari 2015

Aan de leden,

Namens het bestuur nodig ik u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke zal
plaatsvinden op dinsdag 17 maart 2015 in ons clubhuis Intermetzzo. Aanvang: 20:00 uur. Graag reken
ik op uw komst.
Om geldige besluiten te kunnen nemen, dient – volgens de statuten – 1/10 deel van de
stemgerechtigde leden aanwezig te zijn. Wanneer dit aantal om 20:00 uur niet present is, zal de
voorzitter een tweede ALV vaststellen om 20:15 uur.
De eerdergenoemde drempel is dan niet meer van toepassing.

Voorstellen van de leden dienen minimaal 1 week voor de Algemene Ledenvergadering door
tenminste vijf leden schriftelijk te zijn ingediend.

Bijgevoegd vindt u de agenda, de verslagen van de commissies en de notulen van de Algemene
Ledenvergadering 2014.

Met vriendelijke groeten,

Daniëlle van Lisdonk,
Secretaris a.i.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015

1. Opening
2. Vaststelling van de notulen van de ALV 2014
3. Mededelingen van het bestuur waaronder ingekomen post
4. Vaststelling jaarrekening 2014 en rapportage kascontrole commissie
5. Jaarverslagen 2014
6. Samenstelling bestuur
Paviljoen commissie
- Verkiesbaar: Ben Kruizinga
Jeugdcommissie
- Aftredend: Louis Bouhuijs
- Verkiesbaar: Jacqueline Neggers
Secretariaat
- Verkiesbaar: Daniëlle van Lisdonk
7. Voornemens commissies 2015
PAUZE
8. Toelichting 5 jaren plan T.C. Metzpoint
9. Vaststelling bardienst reglement
10. Begroting 2015
11. Samenstelling kascontrole commissie
12. Vacatures
13. Rondvraag
14. Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering 18 maart 2014
1.

Opening

Voorzitter Wim Kemps opent om 20.05 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte
welkom namens het Algemeen Bestuur dat bestaat uit: Wim Kemps, Harold Sleddens, Rein van
Lisdonk, Frank Kraus, Cees van der Meer, Theo Janssen, Louis Bouhuys, Evert-Jan van Donkelaar
en Els de Leeuw. Op het moment van opening is het benodigde aantal leden aanwezig.
Frank is tijdens het eerste deel van de vergadering verhinderd en zal later aansluiten.
Met kennisgeving zijn afwezig:
Willem Coppelmans, Vincent Langelaar, Annelies Aben, Ruud Thijs, André Jansen, Mark & Gerry
Antonis, Wil van Heteren, Cees & Liedy de Wit, Wim van Gaal, Ad & Helmi Custers, Anneke Geurts,
John Sweere, Rinus & Puck Vredenberg en Ad Coolen.
Er wordt een stilte gehouden voor de leden die de vereniging het afgelopen jaar ontvallen zijn:
Frans Cornelis, Phil van de Ven, Ton Hofste op Bruinink, Maart Gommers en Fenne Bordat.
2.

Vaststellen notulen ALV 2013

Hans Verburg: pagina 1, Vaststellen notulen 2010 moet Vaststellen notulen 2012 zijn.
De notulen worden, met dank aan Els de Leeuw, goedgekeurd door de vergadering.
3.

Mededelingen bestuur

Wim Kemps kijkt terug op een bijzonder jaar waarin de banen zijn vervangen en het paviljoen opnieuw
is ingericht.
Hij benadrukt het belang van alle vrijwilligers voor de club en dank hen namens het bestuur voor hun
inzet.
In 2014 zal door het Algemeen Bestuur een update gemaakt worden voor het meerjarenplan.
Vanwege een nieuwe verordening van de Gemeente Veldhoven zal er vanaf 1 januari 2014 niet meer
na 00.00 uur getapt mogen worden. Dit betreft alcoholische dranken.
Bardiensten mogen in de toekomst niet meer overgenomen worden.
Door omstandigheden is de aktiviteitenkalender niet up to date geweest. Het bestuur werkt er nu aan
deze in orde te krijgen.
4.

Vaststelling jaarrekening 2012/rapportage kascontrole commissie

Penningmeester Rein van Lisdonk licht aan de hand van een aantal sheets de jaarrekening toe.
Exploitatierekening 2013:

Opbrengsten

Opbrengsten

2013

Begr. 2013

Contributies

68.947

69.000

Bar inkomsten

30.840

34.000

Sponsoring

6.993

5.750

Jeugdsubsidie

2.656

2.600

Rentevergoeding bank

2.617

2.000

Bijzondere baten

1.988

1.400

Totaal opbrengsten

114.041

114.650

De opbrengsten zijn € 500,- lager dan begroot.

Kosten

2013

Begr.
2013

Kosten tennispark

39.721

51.000

Afschrijvingen

14.344

14.000

Rente lening ING

2.198

2.278

Kosten commissies

10.942

17.965

Kosten training minus bijdr.

1.571

1.000

Bijdrage KNLTB

13.827

13.000

Bestuur/PR

6.045

4.500

Voorziening lustrumviering

1.500

1.500

Onvoorziene kosten

-

407

Totale kosten

90.149

105.650

Exploitatiesaldo

23.892

9.000

In totaal zijn de kosten € 15.500,- lager dan begroot: de uitgaven voor het park waren € 11.000,minder, ook de commissies hebben € 7.000,- minder uitgegeven dan begroot. Het bestuur heeft zijn
best gedaan door € 1.500,- euro meer uit te geven dan begroot. Per saldo een hoger
exploitatieresultaat van bijna € 14.000,- euro.
Balans
31-122013

31-122012

Boekwaarde tennispark

251.334

174.351

Voorraad bar en keuken

5.480

4.664

Vorderingen

12.896

7.397

Geldmiddelen

18.002

84.631

Totaal bezittingen en vorderingen

287.713

271.043

Eigen vermogen

201.307

177.414

Voorzieningen

33.898

43.748

Leningen

46.265

47.918

Overige schulden

6.243

1.963

Totaal Eigen vermogen en schulden 287.713

271.043

Door de hoge investeringen in banen en paviljoen is de boekwaarde € 77.000,- hoger, de
geldmiddelen zijn echter afgenomen met € 67.000,- en op balansdatum heeft Metzpoint nog €18.000,aan geldmiddelen.
Theo Rombouts: Waar is het bedrag van de lening voor?
Voor het paviljoen, dit is een lening die bij de bouw van het paviljoen is afgesloten.
Hein Diebels: Zitten in de boekwaarde van het park ook de inboedel?
Zijn banen en meubilair betaald uit geldmiddelen? Ja.
De Vergadering bedankt Rein van Lisdonk middels applaus.
De kascontrole commissie heeft de verantwoording van de penningmeester goedgekeurd middels een
schrijven van 6 maart 2014:
“Op 6 maart 2014 hebben Albert van Rhee en Joris Geurts, benoemd als kascontrolecommissie
tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 maart 2012, de financiële administratie van 2012
gecontroleerd.

Naar onze mening zijn alle financiële transacties correct verwerkt en geven de balans en
exploitatierekening een juist beeld van de financiële positie van onze vereniging.
Geconcludeerd mag gesteld worden dat de penningmeester alle waardering verdiend voor zijn
zorgvuldigheid en invulling van deze functie.
De kascontrolecommissie stelt derhalve aan de leden voor om tijdens de Algemene Ledenvergadering
van 18 maart 2014 de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het financiële beheer van
het verenigingsjaar 2013”.
Het bestuur bedankt Albert van Rhee en Joris Geurts voor de gedane werkzaamheden.
5.

Jaarverslagen 2013 en voornemens commissies voor 2014

Parkcommissie, voorzitter Frank Kraus:
Nieuwe banen:
Frank heeft getracht om tot een goede keuze te komen, de club is ongelooflijk krachtig en heeft in een
korte tijd de nieuwe banen gerealiseerd. Er zijn nog verbeterpunten, daar is de commissie mee bezig.
Peter Dielemans en Lambert Coolen zorgen voor een goed baanonderhoud.
De parkcommissie heeft voor 2014 de volgende voornemens:
·

Het uitvoeren van het onderhoud aan de banen en het park.

·

Het verbeteren van het park door het plaatsen van borstelmatten of roosters.

·

Het vervangen van de banken en de asbakken bij de banen.

·

Het controleren van goed gebruik van de banen: vegen, juiste schoeisel en het naleven van het
reglement.

·

Het werven van nieuwe commissieleden. Frank uit zijn zorgen over het aantal leden. Alle 60+
hebben een mail gehad met het verzoek de parkcommissie te versterken, helaas maar 3
reacties gehad en dat waren niet eens positieve reacties

TENSLOTTE: BIJ REGEN NIET VEGEN
Lambert Coolen heeft een nieuw sleepnet aangeschaft zwaarder zou beter moeten zijn
De Parkcommissie heeft de Dames Dag Commissie veel last bezorgd. Excuses hiervoor!
Jeugdcommissie, voorzitter Louis Bouhuys:
Jeugdtennis Veldhoven bestaat niet meer.
De jeugdcommissie gaat meer samenwerken met andere Veldhovense verenigingen. Hierbij moet
gedacht worden aan training, KNLTB competitie, Veldhovense Jeugd Kampioenschappen en werving
& behoud van jeugdleden.
Worldtour jeugd t/m 12 jaar: Dit is de vernieuwde KNLTB-competitie. Deze vindt de eerste zondag van
de maand plaats, 9 keer per jaar:
•
•
•

Gastvereniging zijn betekent inzet van JC commissieleden
Netten uitzetten, lijnen op de banen, indeling maken op computer, aankleding paviljoen
Er worden enthousiaste ouders gevraagd om de jeugdcommissie te ondersteunen
Het organiseren van ééndagstoernooien zal ook komend jaar weer gebeuren.

Richard de Leeuw: Hoe concreet zijn die plannen voor de samenwerking: is er een overeenkomst
gesloten dat door bovenstaande meer samenwerking gaat ontstaan? Welk doel dient dat? De jeugd
bij de verenigingen behouden: hoe staat Metzpoint daar dan in?
Er is op het moment onvrede binnen jeugd in de leeftijd 12 tot 17 jaar: over de indeling van de
trainingen, competitie-indeling en de indeling van de clubkampioenschappen: Hoe gaat de JC de
jeugd binnen Metzpoint houden?
Richard de Leeuw noemt een voorbeeld van een jeugdlid dat na aanleiding van wijzigingen in de
trainingsgroep als gevolg van terugkeren van jeugdleden die eerder bij Esther trainden, nota bene ook
kinderen van JC leden, daarop heeft gesteld niet meer te willen trainen en het voorbeeld van zijn
eigen dochter die nu bij De Korrel competitie speelt: dat is niet waarom je als gezin lid bent bij
Metzpoint
Louis wil geen uitleg geven aan de hand van de concrete voorbeelden. Louis geeft aan dat de
jeugdcommissie transparant is.
René van Dinther (lid jeugdcommissie): Het doel is een breed pakket aan te bieden aan de jeugd.
Richard de Leeuw: René, dank voor jouw toelichting. Zou Metzpoint niet eerst zijn eigen jeugdleden
moeten binden en er voor zorgen dat zij samen competitie spelen, er voor zorgen dat de juiste
trainingen aangeboden worden en er voor zorgen dat de jeugdleden bij Metzpoint blijven spelen?
Wim Kemps: Jeugdtennis Veldhoven is opgeheven. Eshter Lieveld die de trainingen van Jeugdtennis
Veldhoven verzorgde, heeft een aantal leerlingen behouden. De voorzitters van de Veldhovense
tennisverenigingen hebben hun jeugdcommissies gevraagd hoe hiermee om te gaan en om te komen
met een alternatief.
Richard de Leeuw: Wim, bedankt voor jouw uitleg. Ik adviseer het bestuur te peilen bij ouders om te
kijken waar onvrede ligt naar Jeugdcommissie toe en eerst de jeugdleden binnen Metzpoint te binden.
Leden maken kenbaar dit advies te steunen.
Paviljoencommissie, voorzitter Theo Janssen:
Personele bezetting:
Ad Custers is tot de paviljoencommissie toegetreden.
De paviljoencommissie is nog op zoek naar 2 nieuwe leden.
Aandacht voor de komende bardienstperiode:
“Als u uw bardiensten niet inplant, dan doen wij dat voor u”. De paviljoencommissie gaat leden die niet
op tijd gepland hebben zelf inplannen.
Aandacht voor horecawetgeving:
Bepalingen in de APV over schenktijden, sluittijd wordt 00.00 uur.
Bepalingen in de APV (regels komen zichtbaar in het paviljoen te hangen) over IVA (Instructie
Verantwoord Alcohol schenken).
Alle andere zaken van de paviljoencommisie:
Inkoop; Kasbeheer en Financiële verwerking; Bardienstplanning en –administratie; Bardienst
begeleiding, Onderhoud/aanpassingen in het paviljoen; Coördinatie schoonmaak):
gaan wij weer zo goed mogelijk voor u doen.
Martha Mollen: Wat betekent APV?
Wim Kemps: Algemene Politie Verordening
(Dit moet echter Algemene Plaatselijke Verordening zijn)
Richard de Leeuw: Heeft Metzpoint in september deelgenomen aan het gesprek met de gemeente
betreffende deze APV?
Wim Kemps: Ja, Rein en Theo zijn daar geweest.

Richard de Leeuw: In Eersel zijn diverse verenigingen met de Gemeente in gesprek om de APV te
herzien. Dit lijkt, zoals in de media te lezen is, zijn vruchten af te gaan werpen. Wat doet Metzpoint om
de APV van Veldhoven ten guste van Metzpoint te laten wijzigen?
Wim Kemps: In maart heeft Wim een bijeenkomst met alle voorzitters van verenigingen uit Veldhoven.
Hij zal dit dan bespreken.
Richard de Leeuw: Ik adviseer het bestuur dan ook bij politiek en tennisvereniging Eersel te
informeren en advies in te winnen over een mogelijke aanpak.
Dames Dag Commissie, voorzitter Gertie Tempelaars:
Ook dit jaar heeft de dames Dag Commissie weer diverse activiteiten gepland:
•
•
•
•

Nieuwjaarstoss op 7 januari
Voorjaarstoernooi 1 april, ook mixpartijen
Najaarstoernooi 30 september
Wintercompetitie dinsdagochtend
Steeds meer dames zijn niet meer in staat om te tennissen. Zij komen gezellig een keer per maand
lunchen. Gezelligheid staat voorop bij de Dames Dag Commissie!
Opentoernooi Commissie, Daniëlle van Lisdonk:
De Opentoernooi commissie organiseert een goed bezet tennistoernooi voor alle tennisspelers die lid
zijn van de KNLTB met aandacht voor zowel competitieve en gezellige elementen.
Kenmerken:
Enkel, dubbel en mix tennistoernooi in de categorieën 3, 4, 5, 6, 7, 8 (HE/DE/HD/DD/GD) en
6 25+ en 7 25+ (HD/DD/GD)
Het toernooi wordt dit jaar gehouden van 16 t/m 24 augustus 2014 (week 34)
Inschrijven kan op www.toernooi.nl ,vanaf medio april 2014.
De commissie bestaat uit: Arjan Tekelenburg, Ronald Otten, Mark van Stratum, Stephan Ummels,
Ruben Visse en Daniëlle van Lisdonk
Bijzonderheden in 2014:
Het Open Toernooi viert haar 35e editie!
Nieuwe banen: wat doet dit met het aantal inschrijvingen? De commissie hoopt een echte concurrent
te zijn voor Eeckenrode , hun opentoernooi valt in dezelfde periode.
Hoofdsponsor Sporthuis Olympia bestaat 50 jaar; klanten krijgen vouchers waarmee ze gratis deel
kunnen nemen aan 1 categorie.
Ook de Opentoernooicommissie zal er last hebben dat de bar om 00.00 dicht moet.
Pieter Neggers: Wordt er weer een goed doel gekoppeld wordt aan het Open Toernooi? Ja. Deze
moet te maken hebben met sport. Wie een goed idee heeft mag het aangeven.
Wim van Gerwen: Wat was de opbrengst voor het vorige doel (Spieren voor Spieren), 1940 euro.
Redactiecommissie, voorzitter Harold Sleddens:
Christel Gepkens gaat de nieuwe coördinator van de Metzbode worden.
Hiermee bestaat de redactiecommissie uit: Joris Geurts, Klaas Vis, Christel Gepkens en Harold
Sleddens.
De bundeling en bezorging wordt verzorgd door Cees en Rieks Oepkens.

De Metzbode verschijnt 5 maal per jaar. De commissie komt dan bijeen om de inhoud met elkaar te
bespreken.
Reprof is de drukker van de Metzbode. Per jaar wordt het contract tussen beiden partijen met elkaar
bekeken.
Naast de papieren versie bestaat er ook een digitale versie die beschikbaar is via de Metzpoint site.
De advertenties in de Metzbode worden geregeld door de sponsorcommissie.
Sponsorcommissie, voorzitter Harold Sleddens:
De sponsorcommissie bestaat uit: John Sweere, Jack Sillekens, Harold Sleddens en Stephan
Ummels.
De huidige stand van zaken:
•
•
•
•

10 doeken ( is het maximum), waarvan 1 opgezegd ( is een uitdaging)
22 borden (verdeeld over 4 banen)
2 telbord sponsoren voor alle banen
Aanhouden principe: binnen branche, geen zelfde sponsoren (afwijkingen in overleg)
Doelen 2014:

•
•
•
•

Sponsoren behouden, doeken en borden bezet houden
Indien u iemand kent die wil sponsoren, laat het ons weten
“ken uw sponsoren” en laat weten dat u via Metzpoint komt
De in 2013 gestarte “sponsornetwerkborrel” voortzetten tijdens de finaledag van het Metzpoint
Open.
Technische commissie, voorzitter Evert-Jan van Donkelaar:
De technische commissie initieert, coördineert en begeleidt de organisatie en de deelname van de
leden aan:

•
•
•
•
•
•

De KNLTB competities in alle categorieën + speelsterkte senioren
De interne zomercompetitie
De 55+ maandagmorgencompetitie, donderdag Senioren Toss en KNLTB senioren activiteiten
De clubkampioenschappen voor senioren
De wintercompetities op avonden en in het weekend
De training voor senioren
Training:
Besloten is verder te werken met Sportivity Service voor de invulling van de trainingen binnen de
vereniging.
Vacature:
Door het vertrek van Inge Goudsmits is de commissie op zoek gegaan naar een coördinator voor de
Wintercompetitie DD en GD. Lieke in ’t Ven gaat Inge vervangen. Daardoor ontstaat de unieke situatie
dat broer en zus in één commissie zitten.
Evert-Jan dankt Cees Doesburg voor het overnemen van de taken van Jaap Harteveld.
Evenementencommissie, voorzitter Cees van der Meer:

Visie en Plan 2014:
Bevordering gezelligheid door (organisatie van) bij voorkeur aan tennis gerelateerde evenementen
Inventarisatie van behoeften binnen de diverse leeftijdsgroepen: andere toernooien aanbieden om ook
andere leden op de baan te krijgen.
Beoordeling nieuwe evenementen op ‘haalbaarheid’
Uitwerken en opname nieuwe evenementen in EC Plan 2015
Evenementen 2014:
7 januari – Snerttoss
23 februari – Vrijwilligers-/Commissieleden toernooi
27 april – Eitjestoernooi
13 juni – WK Feestavond (Spanje – Nederland 21.00h); onder voorbehoud
30 en 31 juli, 1 augustus – Vakantietoernooi
16 november – Thematoernooi
Iedere dinsdag – Toss
Speciale tossavonden (Sinterklaastoss op 2 december)
Walther Jansen is lid geworden van de commissie. De commissie kan nog een lid gebruiken.
6.

Benoeming bestuurslid

Secretaris Els de Leeuw is na 6 jaar aftredend en stelt zich weer verkiesbaar.
Dit wordt met applaus door de vergadering aangenomen.
7.

Benoeming lid van verdienste

Ineke v. Keulen en Lambert Coolen worden door het bestuur voorgedragen als lid van verdienste.
Helaas is Ineke deze avond niet aanwezig. Zij heeft het paviljoen altijd in prima staat gehouden. Met
applaus wordt haar benoeming aangenomen.
Lambert Coolen heeft het baanonderhoud dusdanig uitgevoerd dat de oude banen een lange
levensduur hadden.
Ook zijn benoeming wordt met applaus aangenomen.
Lambert Coolen is blij met de benoeming en het vertrouwen dat de leden in hem hebben gehad en
hoop dat zij dat zullen blijven houden. Hij zal zijn uiterste best blijven doen om dit vertrouwen te
continueren.
8.

Begroting 2014

Opbrengsten

Opbrengsten

begroot

Werkelijk

2014

2013

Contributies

69.000

68.947

Bar inkomsten

30.000

30.840

Sponsoring

6.700

6.993

Jeugdsubsidie

2.600

2.656

Rentevergoeding bank

675

2.617

Bijzondere baten

1.500

1.988

Totaal opbrengsten

110.475

114.041

John de Greef : Is er bij de barinkomsten rekening gehouden met sluiting om 00.00 uur?
Nee, er zal sneller gedronken moeten worden ;-)
Kosten
Kosten

2014

2013

Kosten tennispark

33.680

39.721

Afschrijvingen

19.500

14.344

Rente lening ING

2.175

2.198

Kosten commissies

32.295

10.942

Kosten training jeugd.

2.500

1.571

Bijdrage KNLTB

14.000

13.827

Bestuur/PR

4.500

6.045

Voorziening lustrumviering

1.500

1.500
-

Totale kosten

110.150

90.149

Exploitatiesaldo

325

23.892

Hans Verburg: Als je de begroting commissies vergelijkt met de kosten van 2014 zit er een verschil in
van factor 3. Hoe kan dat?

Werkelijke kosten van de commissies vallen in werkelijk mee. Zie exploitatie rekening 2013, kosten: Er
is € 105.650,- begroot en de werkelijke uitgaven zijn € 90.149,Hans Verburg: Waarom verdubbelen de commissies hun begroting als men weet dat dit niet reëel is.
De commissies verwachten dit bedrag uit te geven.
31-122014

31-122013

Boekwaarde tennispark

231.834

251.334

Voorraad bar en keuken

5.500

5.480

Vorderingen

10.000

12.896

Geldmiddelen

41.286

18.002

Totaal bezittingen en vorderingen

288.620

287.713

Eigen vermogen

201.632

201.307

Voorzieningen

39.398

33.898

Leningen

44.590

46.265

Overige schulden

3.000

6.243

Totaal Eigen vermogen en schulden 288.620

287.713

Hans Verburg heeft een aantal specifieke vragen voor Rein. Daar de vragen te inhoudelijk zijn en de
vergadering niet de juiste plaats geacht wordt deze uitgebreid te behandelen, nodigt Rein Hans
Verburg uit om op een ander tijdstip samen in alle rust de financiën door te nemen.
9.

Kascontrolecommissie

Joris Geurts is aftredend.
Luuk van Gaalen wordt gekozen als reserve lid.
De kascontrolecommissie 2014 bestaat uit: Frank v.d Wiel, Albert van Rhee en Luuk van Gaalen.
10.

Rondvraag

Jacqueline Neggers:
Volgend jaar (2015) heeft Metzpoint weer “vlees op het bot”. Is het dan mogelijk de buitenboel op te
knappen? Ja
Cas v.d. Wiel: Is het een idee de plannen voor de buitenboel al in 2014 maken, zodat deze in 2015
meteen gerealiseerd kunnen gaan worden?

Richard de Leeuw: is er een loungebank voor buiten begroot voor 2014? Nee.
Albert van Rhee: Komen er roosters of matten om de schoenen schoon maken.
Frank Kraus: Waarschijnlijk zoals de matten naast baan één.
De nieuwe banen vragen wel discipline van de leden. Hockeyschoenen maken de banen slecht. Het is
van belang dat er tennisschoenen gedragen worden.
Ombretta de Bruyne: Is het een idee om een digitale ideeënbus te hebben?
Wim Kemps: Ik heb hier ervaring mee in het bedrijfsleven. Het lijkt mij geen goed plan.
Ingrid Franc en Hans Verburg: De drempel om mee te denken wordt voor de leden lager als dit via
een ideeënbus kan.
Els de Leeuw: Het Algemeen Bestuur bespreekt de eerst komende vergadering de resultaten van de
Algemene Ledenvergadering. Ook dit punt zal dan meegenomen worden.
Webmaster Arjan Tekelenburg geeft aan dat deze ideeënbus mogelijk zou moeten zijn.
Maria van Heteren: Zou er in de Metzbode een herinnering kunnen komen voor het aanleveren van
een nieuwe foto voor de KNLTB?
Ledenadministrateur Ron van Uden: Dat is gebeurd.
John de Greef en Martin Franc: Wij vragen het bestuur meer steun. Wij zijn uren bezig met de
planning en verwachten dat het bestuur de leden aanspoort om de leden hun bardienst te laten
plannen.
De eerste dag plant 80%, drie weken daarna nog 10% en daarna blijft 10 % over en daar kunnen John
en Martin de hulp van het bestuur voor gebruiken.
Wim Kemps geeft aan te weten hoe de organisatie rondom de bardienstplanning verloopt.
Richard de Leeuw: Het bestuur heeft geen idee hoe dit werkt en hoeveel tijd hier in gaat zitten.
Wim Kemps geeft aan zich hierin te gaan verdiepen.
Cas v.d. Wiel: Wellicht is het een idee meteen een rekening sturen als mensen niet ingepland hebben.
22.10 sluiting vergadering

JAARVERSLAG PARKCOMMISSIE 2014
•

•

•

•
•

•
•

Veel aandacht is uitgegaan naar het optimaliseren van de nieuwe banen. In december hebben
we met de gemeente kunnen vaststellen dat de aanleg van de banen klaar is. De banen zijn nu in
helemaal in orde en dat betekent dat Wijnbergenbouw alles heeft gedaan om eerder
geconstateerde onvolkomenheden op te lossen. Je moet dan denken aan de plooien, de
waterdoorlaatbaarheid, het vastzetten van de netpalen, de adjusterbandhaken, etc. Er zijn met
Wijnbergenbouw goede afspraken gemaakt over het groot onderhoud en waar dat groot
onderhoud aan moet voldoen om ons tevreden te laten zijn.
Met de gemeente is ook weer een nieuwe meerjarenovereenkomst vastgelegd voor de nieuwe
banen, waarbij we het samen in goed overleg eens zijn geworden over de inhoud van deze
overeenkomst.
De discipline in het op juiste wijze vegen van de banen is bij ver weg de meeste leden goed,
(waarvoor dank) maar hoe te handelen als de infill te nat is vraagt om onze aandacht. Door het
verhangen van de sleepnetten zijn we al beter in staat met de sterkere tractor de infill mee te
nemen met het borstelen en goed over de banen te verspreiden. We zijn nu bezig met het
ontwikkelen van een schuiver die ons gaat helpen om de infill gelijkmatig over de baan te
verdelen.
Lambert en Peter hebben aangegeven het onderhoud te willen blijven doen, maar gezien de
hoeveelheid extra werk dat de nieuwe banen vragen is er een noodzaak dat er versterking komt .
De parkcommissie heeft zich ook weer in 2014 bezig gehouden met het onderhoud van o.a. het
park, de banen, het verwijderen van afval, de groenvoorziening en plaatsing van
sponsormateriaal. Tiny Peters, die ons namens de gemeente veel heeft geholpen bij de aanleg
van de banen, ging met pensioen. We zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor onze vereniging
heeft gedaan en bij zijn afscheid zei hij dat we misschien wel het best onderhouden sportpark van
Veldhoven zijn. Daar zijn we trots op en dat willen we ook graag zo houden.
Samen met de weekendopeners organiseerde de parkcommissie dit jaar een uitje en dat uitje was
niet alleen verdiend, maar ook zeer geslaagd.
Tot slot wil ik iedereen bedanken voor de geweldige inzet het afgelopen jaar.
Frank

JAARVERSLAG EVENEMENTENCOMMISSIE 2014
Activiteiten
Het jaar begon op dinsdagavond 7 januari traditioneel met de Snert-toss. De opkomst was goed en
iedereen liet zich de snert, roggebrood en spek prima smaken.
Dit jaar heeft de EC de organisatie van het Vrijwilligerstoernooi voor zijn rekening genomen. Op
zondag 23 februari konden alle commissievrijwilligers het in een sportieve strijd tegen elkaar
opnemen. Hoewel de opkomst wat tegenviel, was de dag zeer geslaagd.
Het Eitjestoernooi dat daarop volgde werd op zondag 27 april gehouden. Dit jaar hebben we in
tegenstelling tot vorig jaar het toernooi na de Paasdagen gehouden. Vorig jaar vond deze plaats op
eerste Paasdag wat de deelnemersaantallen (waarschijnlijk door familiebezoeken en Paas brunches)
niet ten goede kwam. Met een goede opkomst was het een gezellige dag.
Als vanouds bood dit jaar het Vakantietoernooi de thuisblijvers veel plezier. Het weer was prima en de
3 avonden tennis vergezeld van een hapje en drankje vielen goed in de smaak.
Zondag 16 november stond het (v)Echtparentoernooike weer op de kalender. Het is inmiddels het
vaste thematoernooi geworden van de maand november. Helaas waren de weergoden ons niet

welgevallig; het was bewolkt met regenbuien. De opkomst was overweldigend: ruim twee weken van
te voren was het toernooi al vol. Het was een gezellige middag en mede dankzij de heerlijke
smulplanken van Slagerij Antonis kon men nog lang na genieten.
Op dinsdag 2 december bezocht de Sint met aanhang traditiegetrouw de Surprise Toss. Chaos en
plezier waren als vanouds ruimschoots aanwezig.
Enquête
In 2014 hebben wij een enquête gehouden onder onze leden. Als EC vinden wij het belangrijk onze
activiteiten zo breed mogelijk te organiseren; dat wil zeggen rekening houdend met alle leden in alle
leeftijdscategorieën.
De respons viel ronduit tegen. Van de 637 seniorenleden hebben wij 55 reacties ontvangen; 33 van
heren en 22 van dames. In de leeftijdscategorie 18-35 hebben we 4 reacties ontvangen; in de
leeftijdscategorie 36-55 26 en de leeftijdscategorie 56 en ouder 25. De meeste reacties kwamen van
leden met een speelsterkte 7-9 (41). 14 reacties kwamen van leden met een speelsterkte 4-6.
Uiteindelijk waren 42 van deze leden (76%) tevreden en 13 (24% dus) niet. Deze ontevredenheid
werd in een groot aantal gevallen veroorzaakt door zaken die buiten de invloedssfeer van de EC
liggen.
Belangrijke uitkomsten van de enquête hadden betrekking op de duur en aanvangstijdstip van de
Toss-wedstrijden, toernooien voor de betere tennissers en vooral voorstellen voor alternatieve/andere
thematoernooien. Één van die voorstellen was een Kersttoernooi en daar konden we als EC op dat
moment nog mooi invulling aangeven....althans dat dachten we. Het eerste Kerst-/Wintertoernooi kon
op zondag 28 december met een record aantal inschrijvers en heerlijke stampotjes en dergelijke van
Keurslagerij Antonis, van start gaan. Helaas liet het weer ons in de steek. Natte sneeuw en een ijzige
kou maakten de banen die dag onbespeelbaar.
Het doet de EC goed om te zien dat de opkomst bij de activiteiten steeds groter wordt. Ook de
deelname van onze leden in de leeftijdsgroep tot 40 neemt steeds meer toe. Dat is een mooie
ontwikkeling die wij als EC koesteren. Dit is namelijk in lijn met onze visie en die van onze vereniging:
(tennisgerelateerde) activiteiten organiseren voor alle leden in alle leeftijdscategorieën.
Samenstelling EC
Ook in 2014 is de samenstelling van de EC veranderd. Per 1 januari 2014 hebben Cindy Companje en
Ad Custers afscheid van de EC genomen. Na het vertrek van Cindy and Ad zijn Liesbeth van
Ommeren en Walter Jansen bij ons clubke gekomen. Nadat Silvia had aangegeven de
paviljoencommissie te willen gaan versterken, zijn wij direct gestart met het zoeken naar een
vervangster. Met Melanie Nijsen hebben wij een waardig opvolgster gevonden. Zij maakt inmiddels
per 1-1-2015 deel uit van de EC.
Namens de EC (Liesbeth van Ommeren, Melanie Nijsen, Ron van Doremalen, Ruben Visse, Walter
Jansen en Luuk van Gaalen)
Cees van der Meer
JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2014
In 2014 hebben we de TC kunnen versterken met Lieke in't Ven die de taken van Inge Goudsmits
heeft overgenomen. Cees Doesburg doet samen met Jaap Hartevelt de maandagmorgen
wintercompetitie.
De TC bestond in 2014 uit de volgende personen:

Gerard Broeksteeg

clubkampioenschappen

Evert-Jan van Donkelaar

voorzitter en training

Jaap Hartevelt / Cees Doesburg

maandagmorgen wintercompetitie

Peter van den Boom

Veldhovense Veteranen Competitie, veteranen toss

Annemiek Kaneman

interne competitie

Gerard Brinkman

wintercompetitie Single en HD

Ronald Otten

KNLTB-competitieleider

Ruud in 't Ven

KNLTB-competitieleider; trainingscoördinator en
clubkampioenschappen

Inge Goudsmits / Lieke in ’t Ven

wintercompetitie GD en DD; clubkampioenschappen

Ook dit jaar waren er veel deelnemers aan alle activiteiten. De activiteiten van de TC bestaan uit het
organiseren en begeleiden van de KNLTB-, winter- en interne competities, de clubkampioenschappen
en de training van de senioren. De kampioenen van de winter- en KNLTB voorjaarscompetitie werden
gehuldigd op 19 september tijdens de feestavond van de clubkampioenschappen.
De TC staat in eerste instantie opgesteld voor de Senior Leden. Met een leeftijdsoverspanning van 24
- 90! jaar komt de samenstelling van de TC goed overeen met onze brede doelgroep. Het beleid van
de Technische Commissie is erop gericht deze leden een maximaal spelplezier te leveren door ervoor
te zorgen dat leden deel kunnen nemen aan KNLTB activiteiten, het organiseren van interne
competities en toernooien voor verschillende doelgroepen, het bevorderen van de speelsterkte door
het aanbieden van trainingsmogelijkheden en het bewaken van de speelsterkte van onze leden.
KNLTB-competities
In 2014 hadden we weer een groot aantal teams deelnemers aan de KNLTB- voorjaarscompetitie. Met
name in het weekend in het voorjaar op zaterdagmiddag en op zondag is de bezetting van de banen
maximaal. Er is al jaren een trend van teams om van de zondag naar de zaterdag te gaan, waardoor
de zondag komend seizoen niet eens vol meer zit. Daarnaast zie je dat de vrijdagavond ook erg
populair is. In 2015 zullen we de interne competitie zelfs verschuiven om beide competities te kunnen
houden (KNLTB Vrijdag voorjaarscompetitie en de Metzpoint Interne Voorjaarscompetitie). Dank aan
de competitieleiders voor het steeds opnieuw vinden van goede oplossingen waardoor we nog steeds
in staat zijn bijna iedereen mee te kunnen laten doen in de competitie waarvoor men zich opgeeft. In
2014 hadden we 5 kampioenteams bij de senioren, een prima resultaat.
We zien ook een grote belangstelling voor de najaar- en de wintercompetitie van de KNLTB. We
proberen alle inschrijvingen te plaatsen maar zullen rekening houden met de vele activiteiten. Als
verenigingsbeleid is afgesproken dat deelname aan deze competitie alleen door de vereniging
ondersteund wordt als dit niet ten koste gaat van onze interne activiteiten zoals Toss, Jeugdactiviteiten
en wintercompetities.
Clubkampioenschappen
Al jarenlang onder de goede leiding van Gerard Broeksteeg, Ruud in 't Ven, Inge Goudsmits en Rein
van Lisdonk zijn de clubkampioenschappen dit jaar wederom goed verlopen. Dit jaar is ook Lieke in 't
Ven een vast lid van de organisatie geworden. Dankzij een sterk en groot deelnemersveld,
enthousiaste spelers en goede, sportieve wedstrijden was het erg gezellig. De resultaten van de

wedstrijden zijn doorgegeven aan de KNLTB en hebben meegeteld voor de bepaling van je
speelsterkte voor 2015.
Lieke in 't Ven is voor het derde opeenvolgende jaar en voor de vijfde keer clubkampioen. Zij was de
sterkste in een poule van 3 deelneemsters. Bij de mannen is Koen Donders voor de vierde keer in zijn
carrière clubkampioen. In een spannende partij was hij de baas over 7-voudig kampioen Ronald
Otten.
•
•

Clubkampioenschappen 2015 beginnen op maandag 7 sept. Finales 20 sept. Opzet blijft
waarschijnlijk gelijk aan 2014.
De Metzpoint website werd veelvuldig geraadpleegd voor de standen, het programma en de
uitslagen. Individuele wijzigingen zijn nagenoeg allemaal per e-mail doorgegeven.

Wintercompetitie
De wintercompetities genieten al jaren een grote populariteit. Dit jaar hebben we gelukkig geen pech
met het weer en zijn er niet veel avonden uitgevallen. Inmiddels is de 1e helft van de wintercompetitie
2014 – 2015 afgelopen. Bij de Single competitie neemt de deelname neemt af, deels als gevolg van
deelname aan KNLTB najaar- en wintercompetitie.
Kampioenen Wintercompetitie 2013-2014
Wintercompetitie
Lotte in't Ven - Meulenberg/Jasmijn van Ham

Dames dubbel

Martijn Kemps/Rianne Vogels

Gemengd dubbel

Ronald Otten / Arjan Tekelenburg

HD

Ronald Otten

Single beste man

Rianne Vogels

Single beste vrouw

Rob Limburg

50+ Maandag

Ria Kampert / Caren van Schaik

dinsdagmorgen

Training
Ook in 2014 gaan we verder met Sportivity Service voor de invulling van de trainersposities binnen de
vereniging. Helaas heeft Heino van Dooren besloten als hoofdtrainer te stoppen en te kiezen voor een
nieuwe uitdaging. Joffrey Markestein heeft het van hem overgenomen en, gezien zijn goede staat van
dienst, hebben we ook nu een prima en enthousiaste trainer die er alles aan doet om het nivo van
onze leden te verbeteren.
Verslag interne competitie 2014
Dit jaar waren 44 deelnemers actief bij de interne competitie op vrijdagavond.
Op enkele avonden speelden er ook teams van de KNLTB. Dit gaf een gezellige drukte op ons park!
We zijn de avonden gestart om 19.15 uur. Om 23.00 uur was de laatste wedstrijd gespeeld en kon er
nog worden na gepraat. Hier werd, onder het genot van een glaasje, veelvuldig gebruik van gemaakt!
De afsluiting met de barbecue, die heerlijk verzorgd was door onze sponsor, keurslagerij Antonis, was
weer een succes.
We hebben op de laatste avond afscheid genomen van Carla Overbeek binnen onze commissie.
Carla, nogmaals bedankt voor jouw inzet!

Verder wil ik Dick Stouten bedanken, die mede zorg draagt voor het slagen van de interne competitie.
Herendubbel 50+ Maandagochtend
Deze herendubbel voorziet in een duidelijke behoefte binnen de vereniging. Er wordt op 4 banen
gespeeld van 9.30 tot 12.30 uur. In tegenstelling tot de wintercompetitie op de avonden speelt men
niet als koppel maar steeds met een wisselende partner tegen een wisselende koppel en volgens een
andere puntentelling. Dit is erg succesvol. Voor het seizoen 2013-2014 hebben we de minimum
leeftijd verlaagd naar 50 jaar waardoor we ook dit jaar weer een mooie competitie kunnen spelen.
Vanwege gezondheidsproblemen van Jaap Hartevelt werd de competitie dit jaar overgenomen door
Cees Doesburg.

Evaluatie tennis 55+ 2014
De 55+ leden van Metzpoint zijn ook erg actief in de competities. In de K.N.L.T.B. competitie HD55+,
start in april 2014, namen zowel op vrijdag- als maandagmiddag teams deel. In totaal was Metzpoint
vertegenwoordigd met 4 teams.
Aan de regio competitie in FVT-verband voor 55+ (Veldhovense Veteranen Competitie), gehouden in
de maanden juli en augustus, namen 12 teams afkomstig van 8 verenigingen deel. Metzpoint deed
met 3 teams mee.
Bij de veteranentoss gehouden op maandag- en donderdagmorgen zijn gemiddeld 3 banen bezet.
Ik wil alle commissieleden en leden die de commissie gesteund hebben bij alle activiteiten bedanken
voor de goede en prettige samenwerking.
Namens de TC, Evert-Jan van Donkelaar

JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE 2014

De JC bestond in dit jaar uit de volgende personen

Louis Bouhuys

Commissievoorzitter

Erik van Gessel

Indelingen en Website

Miranda Vereggen

Evenementen

Ombretta de Bruijne

Evenementen

Tanja Heijmans

Evenementen

René van Dinther

KNLTB en clubkampioenschappen

Arjen Kaiser

KNLTB en Veldhoven Training

Heino van Dooren

Hoofdtrainer (lid vanaf okt. 2014)

Rob van Keulen

Lid

Joffrey Markestein

Hoofdtrainer (vanaf okt. 2014)

Sinds de ALV van maart 2009 is Louis Bouhuys commissievoorzitter. Aan het begin van 2014 stonden
er 123 jeugdleden op de lijst. Momenteel, aan het begin van 2015, zijn het er 103. Het
jeugdledenaantal is met 20 verminderd. Dit heeft te maken met dat jeugdleden senior geworden zijn
en dat een aantal jeugdleden hebben opgezegd. Het is een landelijke trend dat het jeugdledenaantal
bij tennisverenigingen in Nederland is gedaald in 2014. Ook Veldhovense tennisverenigingen hebben
hier last van. Het heeft er toe geleid dat het overleg met alle andere JC’s van de Veldhovense
verenigingen in een bredere vorm is ontwikkeld om o.a. op het gebied van training, competitie en
evenementen samen te werken. In 2014 is een gezamenlijk plan op papier gezet over de toekomst
van de Veldhovense tennisjeugd.

De JC heeft de volgende interne evenementen georganiseerd.
Oliebollentoernooi 2014
Op zondag 14 december is het oliebollentoernooi gespeeld. Er waren ca. 50 inschrijvingen. Op deze
middag heeft Timo Kuiper een leuke goochelshow gegeven. Vlak daarna hebben we de kampioenen
van de najaarscompetitie gehuldigd. Iedere deelnemer van dit oliebollentoernooi kreeg een presentje.
Een compleet verslag van dit oliebollentoernooi was op het moment van het schrijven van dit
jaarverslag nog niet beschikbaar.
Wervingsdag 12 maart 2014
Op deze woensdagmiddag waren kinderen van o.a. de basisschool in de buurt uitgenodigd om een
aantal verschillende tennisvaardigheden te oefenen in een spelvorm. Dat werd gedaan om de
kinderen de belangrijkste basistechnieken voor tennis aan te leren op een speelse manier. Op het
einde van de middag kreeg iedere deelnemer een certificaat van deelname. Later kregen de ouders
even tijd om hun kinderen in te schrijven voor de training en om eventueel lid te worden bij onze club.
Voorjaarstoss 9 maart 2014
Op deze dag hebben we jong en oud op de baan gezet door middel van het toss systeem dat iedere
dinsdag door de EC wordt gehanteerd. Dit eerste toernooi van het jaar is bedoeld om het
tennisseizoen te openen. Door het toss systeem toe te passen, is het vrij eenvoudig om leuke
wedstrijdjes te spelen.
Jeugdclubkampioenschappen 2014
Dit jaar speelden we voor het eerst op de nieuwe banen. Mooie rally’s waren er te bewonderen tijdens
het finale weekend. We zijn blij om te zien dat de spelers zich aan elkaar optrekken en dat de spelers
die vorig jaar nog minder presteerden dit jaar in de finale stonden. We hadden dit jaar 7 categorieën
en de schema’s waren gemaakt op basis van een poulesysteem. In plaats van een “afvalsysteem“ te
gebruiken, speelden de kinderen meer wedstrijden in hun eigen poule. Andere jaren kon je na één
wedstrijd al eruit liggen als je die had verloren. Dat was niet erg motiverend. We hopen dat de
kinderen hierdoor meer gemotiveerd blijven om volgend jaar weer mee te doen. Zoals in een toernooi
vaker voorkomt, is het plannen van de wedstrijden soms een probleem. Deelnemers geven
verhinderingen op waardoor het soms moeilijk wordt om alle wedstrijden te plannen. Iedereen gaat
ervan uit dat we flexibel zijn. Soms kunnen we niet anders dan te plannen met de gegevens die op dat
moment beschikbaar zijn en komt het voor dat niet iedereen tevreden is. Dat was ook dit jaar niet te
voorkomen. Toch denken we dat meeste deelnemers terug kunnen kijken op een geslaagd toernooi.
Hieronder staan de winnaars.
Oranje 8 t/m 11 Enkel (Driekwart, J/M):
1e prijs: Indy van den Boom 2e prijs: Timo Kuiper
Meisjes Enkel 12 t/m 17:
1e prijs: Tessa van der Meer 2e prijs: Lara Kaiser
Meisjes Dubbel 12 t/m 17:
1e prijs: Niene Kaiser en Tessa van der Meer 2e prijs: Quinty Finkenflugel en Kayleigh Sleddens
Jongens Enkel 12 t/m 17 (Hele baan):
1e prijs: Victor van der Meer 2e prijs: Sem Kaiser
Jongens Dubbel 12 t/m 17 (Hele baan):
1e prijs: Jos van Gaalen en Rik Mennes 2e prijs: Tijn van Dinther en Sem Kaiser

Jeugd Gemengd Dubbel Groen 10 t/m 12 Dubbel:
1e prijs: Ties Luiken en Cas Langelaar 2e Prijs: Indy van den Boom en Aïsha Sleddens
Groen 10 t/m 12 Enkel (Hele baan, J/M):
1e prijs: Noah Klaassen 2e prijs: Anouk van Noorden
Family Cup 29 juni 2014
Alle gezinsleden stonden in de startblokken voor de zomervakantie, maar op 29 juni werd toch echt
eerst het jaarlijkse Family Cup toernooi gespeeld. Als meest populaire toernooi bij onze jeugdleden
waren er dan ook veel stralende gezichten te zien die dag. De zon straalde lekker met hen mee!
Onder de sportieve duo’s waren er bekende en minder bekende gezichten te vinden. We hebben dit
jaar namelijk weer een mooi aantal nieuwe jeugdleden mogen verwelkomen. Het is fijn om te zien dat
ze ook meteen van de partij zijn bij onze toernooien. Als inmiddels doorwinterde vleesbakker voelde
onze voorzitter Louis zich duidelijk in zijn nopjes achter de barbecue. De deelnemers en hun
supporterende familieleden lieten het smaken. Aansluitend was er, in de vorm van een prijsuitreiking,
voor iedereen winst want we mochten namelijk REUZE supportershandjes uitdelen van onze brouwer.
Viel ongetwijfeld in de smaak, met in het achterhoofd de WK voetbalwedstrijd van die avond:
Nederland-Mexico. Bedankt voor de gezellige dag!
Lichttoernooi 11 oktober 2014
Het Lichttoernooi stond dit jaar in het teken van Halloween. Het paviljoen was aangekleed met allerlei
versiersels die Halloween te maken hebben. Buiten waren lampionnen aangestoken. Alle deelnemers
kregen een attentie met een lichtje er in verwerkt.
Externe competities en toernooien
Onze jeugd heeft dit jaar meegedaan aan diverse toernooien en competities in deze regio. De
prestaties waren prima. Hieronder staan de overzichten.
Gerard Smits Cup zondag 16 maart 2014
Op zondag 16 maart werd op de tennisbanen van VLTC de twintigste editie van de Gerard Smits Cup
gespeeld. Het was een redelijk warme dag, maar met weinig zon. De verenigingen die mee deden
waren: De Korrel, VLTC, De Hogt en Metzpoint. Helaas kon De Hogt slechts met 4 kinderen meedoen
omdat ze geen team t/m 14 jaar konden samenstellen. Hierdoor werden niet alle wedstrijden gespeeld
zoals andere jaren. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ondanks dat er soms veel klasse verschil
aanwezig was, konden de kinderen hun energie goed kwijt. Gelukkig bleef het verder droog, zodat alle
geplande wedstrijden gewoon zijn gespeeld. Voor eten en drinken werd goed gezorgd door de
organisatie. Onze vereniging werd vertegenwoordigd door: Jos van Gaalen, Tijmen Snelders, Quinty
Finkenflugel, Tessa van der Meer, Mike van Ekert, Sem Kaiser, Fleur de Leeuw en Lara Kaiser.
Aan het eind van de dag hadden de kinderen van De Hogt 24 punten bij elkaar, VLTC 40 punten,
Metzpoint 41,5 punten en De Korrel was nummer 1 met 51,5 punten.
KNLTB voorjaarscompetitie 2014
De voorjaarscompetitie is ten einde en de clubkampioenschappen zijn in volle gang. We kijken terug
op een zeer geslaagde competitie, waarbij alle teams heel erg hun best hebben gedaan en hele
goede
resultaten hebben geboekt. Voor een aantal teams is het tot de laatste dag spannend geweest of een
kampioenschap behaald kon worden. Het meisjesteam t/m 14 jaar heeft het in haar klasse heel goed
gedaan en eindigde samen met ’t Slotje op de eerste plaats. Omdat ’t Slotje een beter resultaat heeft
in het onderling resultaat, zijn zij toch kampioen geworden. Wat ook opvalt, is dat geen enkel team
onderaan is geëindigd, zodat we het gevoel hebben dat de meeste teams in de juiste poule waren
ingedeeld. Kortom, een zeer succesvolle competitie! Hierbij het overzicht hoe onze jeugdteams het er
in de KNLTB voorjaarscompetitie 2014 vanaf hebben gebracht.
Groen 1, Metzpoint 1 3e plaats
Groen 2, Metzpoint 1 5e plaats
Groen 2, Metzpoint 2 3e plaats
Jongens 11 t/m 14, Metzpoint 1 4e plaats
Meisjes 11 t/m 14, Metzpoint 1 1e plaats (gedeeld)
Jongens 11 t/m 17, Metzpoint 1 3e plaats
Jongens 11 t/m 17, Metzpoint 2 Kampioen
Wij willen hierbij ook alle teamcaptains bedanken die ervoor hebben gezorgd dat alles vlot is verlopen
en dat onze jeugdteams aan de competitie mee hebben kunnen doen. Hartelijk bedankt!

Veldhovense Junioren Kampioenschappen 2014
Andere jaren organiseert tennisvereniging V.L.T.C. de Veldhovense Junioren Kampioenschappen
(VJK). Dit jaar was het de organisatie helaas niet gelukt om het toernooi te organiseren. Daarom heeft
de Jeugdcommissie van VLTC besloten om dit jaar geen VJK te spelen. Volgend jaar willen de
samenwerkende JC’s van Veldhoven het VJK samen organiseren.
KNLTB najaarscompetitie 2014
Beste leden, de afgelopen weken is door de competitie spelende jeugd van Metzpoint weer op
diverse fronten gestreden met jeugdleden van andere tennisverenigingen. We hadden teams in de
volgende categoriën:
· 1 team in World Tour Oranje (3/4)
· 3 teams in Groene competitie op woensdagmiddag
· 2 teams hele baan op de zondag
Als JC zijn we weer trots op de behaalde resultaten, waarbij zelfs twee teams zich kampioen kunnen
noemen. Het eerste kampioensteams is het WORLD TOUR Oranje team. Het tweede kampioensteam
is het Groen 2 MP2 team. Bovenstaande teams worden traditioneel tijdens het oliebollentoernooi
gehuldigd. Hieronder staan de resultaten van de andere teams:
Groene competitie op woensdagmiddag:
e
· Groen 1 MP1 zijn 4 geworden
· Groen 2 MP1 zijn 3e geworden
Hele baan op zondag:
· Jongens t/m 14 jaar zijn 6e geworden
· Gemengd t/m 17 jaar zijn 3e geworden.
Als laatste, maar niet onbelangrijk, willen we de captains, coaches en begeleiders bedanken. Zonder
jullie inzet is het niet mogelijk om de kinderen de wedstrijden te laten spelen. Wij hebben weer
genoten van de wedstrijden en de samenwerking.
Winter- en zomertraining
Ook dit jaar heeft onze hoofdtrainer Heino alle lessen verzorgd voor zowel de jeugd als de senioren.
Voor de jeugd is de trainingscapaciteit voor 2014 ruim voldoende geweest. Sinds de herfst van 2014
is onze nieuwe hoofdtrainer Joffrey Markestein begonnen met training te geven. Heino is begonnen
met een andere uitdaging buiten de club.
Tot slot
Komend jaar (2015) zal een jaar worden waarin de ontwikkelingen voor de Veldhovense tennisjeugd
voortgezet worden in een samenwerking met de Veldhovense Jeugdcommissies. Het is belangrijk dat
alle neuzen in de nabije toekomst één kant op gericht zijn. Een vernieuwde kijk op aanpak van
trainingen, competities en toernooien is nodig om de Veldhovense tennisjeugd voldoende te blijven
bieden.
Namens de Jeugdcommissie.
Louis Bouhuys,
Commissievoorzitter.

JAARVERSLAG REDACTIECOMMISSIE 2014
Redactiecommissie onder leiding van Harold Sleddens
•
•
•
•
•

De commissie bestaat uit Christel Gepkens, Joris Geurts en Klaas Vis.
Klaas heeft aangegeven na 25 jaar te willen stoppen. Joyce Bakker zal toetreden tot de
Redactiecommissie.
De bezorging van de Metzbode wordt verzorgd door Cees en Rieks Oepkes.
Reprof is reeds jarenlang de vaste drukker van de Metzbode.
De Metzbode wordt 5x per jaar uitgegeven. De commissie komt daarvoor bij elkaar en
bespreekt de inhoud.

•
•

De contacten t.a.v. de advertenties in de Metzbode worden verzorgd door de
Sponsorcommissie.
Een aandachtspunt blijft de advertentie-inkomsten in relatie tot de kosten van de Metzbode.

JAARVERSLAG SPONSORCOMMISSIE 2014
Sponsorcommissie onder leiding van Harold Sleddens
• De commissie bestaat uit Dennis Lassouw, John Sweere, Jack Sillekens en Harold Sleddens.
• In 2013 is Stephan Ummels vanwege vertrek naar het buitenland gestopt met zijn bijdrage
aan de sponsorcommissie. Deze zijn inmiddels overgenomen door Dennis Lassouw.
• In 2014 zijn de sponsorinkomsten iets gedaald t.o.v. 2013. Door de moeilijke financiële positie
van bedrijven blijft het behouden van en het uitbreiden van sponsoren een uitdaging.
• Jaarlijks wordt er een sponsorborrel gehouden tijdens de finaledag van de Metzpoint Open.
Dit om sponsoren te bedanken en om ze indien gewenst met elkaar in contact te brengen.
Ook wordt er ieder jaar een Kerstkaart gezonden naar de sponsoren.
• Sponsorbeleid volgens het principe “binnen dezelfde branche in principe niet meer dan
1 sponsor”. Afwijkingen alleen in overleg met en goedkeuring van de bestaande sponsor. De
stand van zaken is op het moment als volgt;
o 9 doeken (Er is nog ruimte voor 1 doek);
o 20 borden (verdeeld over 4 banen, te weten banen 1,2, 7 en 8). Hier is nog ruimte
voor 2 borden. Er zijn 3 borden opgezegd, die ook nog ingevuld kunnen worden.
o 2 telbord sponsoren die alle telborden van de acht banen sponsoren.
o 14 sponsoren voor de Metzbode, aanvulling is gewenst.
• De doelen voor 2015 zijn om minimaal de huidige sponsoren te behouden en de lege plek van
1 doek in te vullen. Bij onverhoopte opzeggingen gaat de sponsorcommissie actief op zoek
naar vervangende sponsoren. Er is geen dringende noodzaak om uit te breiden, maar extra
gegadigden zijn altijd welkom.
• De sponsorcommissie blijft aan de leden verzoeken te letten op het principe “ken uw
sponsoren”, laat blijken dat u uw sponsoren kent.
JAARVERSLAG PAVILJOENCOMMISSIE 2014
Algemeen:
2014 staat in het teken van de overgang naar een nieuwe samenstelling van de Paviljoencommissie.
Veel is er dit jaar te doen geweest over de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), waarin een
beperking van de schenktijden van alcoholische dranken is opgenomen.
Taakstelling:
De taak van de Paviljoencommissie is het goed functioneren van het paviljoen gedurende het jaar en
tijdens activiteiten die door de diverse commissies worden georganiseerd. Tot de werkzaamheden
behoren:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmeren van de bardienstkalender.
De administratie van bardienstverplichtingen en de communicatie hierover naar de leden,
Kasbeheer en de financiële verwerking.
Voeren van een adequate boekhouding en het opstellen van een begroting.
Zorg dragen voor een verantwoorde in- en verkoop.
Regelen/verzorgen van de schoonmaak van het paviljoen.
Inrichting van het paviljoen.
Ervoor zorgen dat de horecawetgeving wordt nageleefd.

Commissie samenstelling:

Bovenstaande taken worden mogelijk gemaakt door de leden van de paviljoen-commissie en een
aantal andere vrijwilligers. In 2014 bestond de commissie uit:
•
•
•
•
•
•
•

Ilse van Tongeren (secretaris).
Ad Custers (Paviljoen zaken).
Theo Janssen (voorzitter; kasbeheer).
Martin Franc (bardienstplanning).
John de Greef (bardienstadministratie en –planning).
Richard de Leeuw (financiële zaken; bardienstcommunicatie).
Wilma Vogels (inkoop; coördinatie schoonmaak; operationele taken in het paviljoen).

Vanaf 1 januari 2015 zullen de volgende wijzigingen ingaan:
•
•
•
•
•
•

Theo Janssen verlaat de commissie en draagt het voorzitterschap en kasbeheer over aan Ben
Kruizinga.
Martin Franc verlaat de commissie en draagt de bardienstplanning over aan Joop van Antwerpen.
Wilma Vogels verlaat de commissie en draagt haar taken over aan Linda Lippens.
Ad Custers verlaat de commissie.
Silvia van Dooren komt in de commissie en neemt de bardienstadministratie voor haar rekening:
de vacature die is ontstaan door het vertrek van Lissette Schneider in 2013.
Ilse van Tongeren verlaat de commissie.

Bardiensten:
Het aantal bardiensten dat de leden moesten vervullen werd vastgesteld op 2.
Dit in de wetenschap dat dan niet alle diensten waren ingevuld, maar ook met het vertrouwen dat de
overblijvende diensten door leden werden ingevuld, al dan niet tegen betaling. Dit laatste pakte helaas
niet zo uit.
Pas toen er in november een verplichting werd gesteld op het alsnog invullen van een derde
bardienst, waren alle open plekken in no-time ingevuld.
Overige zaken:
•
•
•

Er zijn tassenrekken geplaatst op het terras. Dit om in het paviljoen meer (door)loopruimte te
creëren in drukke tijden. Er wordt al redelijk goed gebruik van gemaakt.
Er zijn Dyson handdrogers geplaatst op de toiletten.
Er is een aankleedkussen voor baby’s geplaatst in het invalidentoilet.

Ook in 2014 konden we het gunstige niveau van de verkoopprijzen handhaven.
Naast de commissieleden zijn er veel andere leden die een bijdrage leveren aan het goed
functioneren van het paviljoen. Denk hierbij aan zaken als: schoonmaak paviljoen, ramen zemen,
onderhoud van de verwarming en het regelsysteem, de weekendsluitingsdienst, en allerlei andere
hand- en spandiensten.
En natuurlijk ook alle leden die bardiensten vervullen.
De Paviljoencommissie wil graag iedereen bedanken die in 2014 en voorgaande jaren heeft
bijgedragen aan het succesvolle verloop rondom alle zaken in het paviljoen.
Theo Janssen,
Paviljoencommissie

JAARVERSLAG DAMES DAG COMMISSIE 2014
Eind maart 2014 hebben we de wintercompetitie 2013-2014 afgesloten, met op de eerste plaats in
poule A: wederom Caren v. Schaik en Ria Kampert.
In de Voorjaarscompetitie KNLTB hadden we als kampioenen :
Team van Gertie Tempelaars op dinsdagochtend, ( zij waren in 2013 ook al kampioen !)
Op 30 september speelden we een succesvol najaarstoernooi met aansluitend een lunch, waarbij
traditie getrouw enkele oud-speelsters aanschoven. .
We hadden 45 deelnemers, waaronder ook een aantal mannen zodat we in totaal 6 poules hadden.
De winnaars kregen een mooie roos en dankzij een loterij waren er vele gelukkige gezichten.
2015 begint voor ons op 6 januari met een gezellige Nieuwjaars TOSS waarbij de nodige kopjes
koffie en glaasjes wijn worden genoten.
e

13 januari begint de 2 periode van de dinsdagochtend competitie .
Wij van de dames dag commissie gaan ons in 2015 weer inzetten voor een sportief tennisjaar.
JAARVERSLAG OPEN TOERNOOI COMMISSIE (OTC) 2014
Sporthuis Olympia Metzpoint Open Toernooi 2014
e

In 2014 vond de 35 editie van het open toernooi plaats en wel van zaterdag 16 augustus tot en met
zondag 24 augustus. Het toernooi was vol bezet met 318 inschrijvingen door 400 spelers in 30
categorieën.
De Open Toernooi Commissie bestond in 2014 uit de volgende personen met bijbehorende taken:
Arjan Tekelenburg

website, inschrijvingen, planning wedstrijden

Ronald Otten

planning wedstrijden, zwetspoints

Stephan Ummels

planning wedstrijden, sponsoring

Mark van Stratum

ontvangst deelnemers, toewijzen banen, sponsoring

Ruben Visse

grafisch design posters, ontvangst deelnemers, toewijzen banen

Daniëlle van Lisdonk

wedstrijdleider, afstemming met KNLTB, planning wedstrijden

Naast het competitieve element stond gedurende het open toernooi het goede doel “WensAmbulance
Brabant” centraal. Deze instantie laat de laatste wensen van terminaal zieken in vervulling gaan.
Dankzij de vele giften van deelnemers en toeschouwers voor dempers, wensballonnen en bingo loten
én de sponsoren van de prijzen voor de bingo en het Stef Stuntpiloottoernooi hebben we een bedrag
van € 1.556,20 kunnen overhandigen.
Ook de innerlijke mens is tijdens het toernooi verzorgd. Met dank aan de gulle giften en kookkunsten
van Lina van Boxtel, Jasmijn van Ham, Scherpenhuizen, Keurslager Antonis, Las Salinas, Amigos,
Route 66 en Halong Bay was alles tot in de puntjes verzorgd.
De commissie kijkt terug op een vol bezet toernooi met mooie wedstrijden en veel gezelligheid op het
park. Dit alles was onmogelijk geweest zonder alle deelnemers, toeschouwers, hoofdsponsor

Sporthuis Olympia, de sponsoren van Metzpoint en alle vrijwilligers. In het bijzonder wil ik de open
toernooi commissie leden bedanken voor een fantastisch toernooi!
Namens de Open Toernooi Commissie
Daniëlle van Lisdonk
Bardienst Reglement geldig per 1-04-2015
Bardiensten draaien
Tennisvereniging Metzpoint heeft haar paviljoen Intermetzzo in eigen beheer en exploitatie. Dit
betekent dat de leden van Metzpoint zorg dragen voor de bardiensten, inkoop, onderhoud,
aankleding, etc. Financieel gezien levert dit veel voordeel op voor de vereniging en daarmee voor de
leden. Alle leden dienen hiertoe hun bijdrage te leveren. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van
maart 2005 hebben de Metzpointleden besloten om de verplichte bardienst in te voeren voor alle
seniorleden. Vanaf het kalenderjaar waarin men 70 jaar wordt vervalt de bardienstverplichting
automatisch. Ook kunnen reguliere commissieleden een beroep doen op vrijstelling.
Bardienstplanning
Met het barplanningsysteem van de KNLTB dienen leden zelf hun bardiensten te plannen. Dit gebeurt
telkens voor een vooraf bepaalde periode. Het aantal verplichte bardiensten per periode wordt vooraf
bekend gemaakt.
Leden die niet tijdig alle verplichte bardiensten inplannen, worden door de paviljoencommissie
ingepland. Dit kan door de paviljoencommissie op elk moment gedurende de planningsperiode
gebeuren. Een door de paviljoen-commissie ingepland lid ontvangt een mail met de geplande
bardiensten. Indien de geplande bardienst niet kan worden uitgevoerd is het ingeplande lid zelf
verantwoordelijk voor het ruilen met een andere bardienst.
Het barplanningsysteem en een handleiding staan op www.afhangbord.nl.
Boetesysteem
Het is heel vervelend als het paviljoen gesloten moet blijven omdat een bardienst niet is komen
opdagen. Om te bevorderen dat alle bardiensten worden uitgevoerd is besloten tot een boetesysteem
voor het geval leden niet aan hun verplichtingen voldoen. Indien een lid niet komt opdagen voor de
geplande bardienst wordt een boete van € 40,-- opgelegd. Dit bedrag wordt onder andere aangewend
als vergoeding aan het lid dat hiervoor in de plaats de bardienst draait. De boetes zullen door de
penningmeester via automatische incasso worden geïnd. Indien een lid weigert de boete te betalen
volgt schorsing en bij herhaling wordt het lidmaatschap beëindigd.
Uiteraard zal de paviljoencommissie elke situatie beoordelen en kan in bijzondere gevallen afgeweken
worden van de boeteregels. Dit ter beoordeling van de paviljoencommissie.
Uiteraard is het onderling ruilen van bardiensten voor iedereen de beste oplossing waarbij het wel
belangrijk is dat een wijziging per mail wordt doorgegeven aan paviljoen@metzpoint.nl. Leden dienen
daartoe welwillend om te gaan met ruilverzoeken van andere leden die met een probleem zitten.

