
Verslag van de eerste Algemene Ledenvergadering van TV Napoleon d.d. 28 november 2013 bij de 

Postkoets in Horn 

1. Opening 

Wiel Vermeulen opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de eerste 

ledenvergadering van Tennisvereniging Napoleon. Er zijn in totaal 69 leden aanwezig en 37 leden 

hebben zich voor de vergadering afgemeld. De notariële akte van TV Napoleon is om 21.10 uur door 

de voorzitters van HTC en TVA ondertekend. De notaris (mevrouw Martens) geeft in de vergadering 

nog een korte toelichting en wenst TV Napoleon veel succes toe. 

2. Benoeming van bestuursleden 

Ger Verschuuren licht toe dat op basis van het advies van de Werkgroep Organisatie besloten is om 

voor de periode van een jaar een Startbestuur te vormen voor Tennisvereniging Napoleon bestaande 

uit de volgende personen:  

 Wiel Vermeulen: Voorzitter 

 Chris Bosch: Vice voorzitter 

 Marit Sijbers: Secretaris 

 Huub Melis: Penningmeester 

 Rosemarie Jansen : Bestuurslid (jeugdcommissie) 

 Earl Pooler: Bestuurslid (recreatiecommissie) 

Conform de statuten dient alleen de voorzitter door de ledenvergadering in functie benoemd te 

worden. Per acclamatie wordt eerst Wiel Vermeulen tot voorzitter benoemd en vervolgens worden 

per acclamatie Chris Bosch, Marit Sijbers, Huub Melis, Rosemarie Jansen en Earl Pooler tot 

bestuurslid benoemd.  

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen stukken binnengekomen. 

4. Vaststelling huishoudelijk reglement 

Door de Werkgroep Regelingen is het concept Huishoudelijk reglement opgesteld dat als bijlage 1 bij 

de uitnodiging was toegevoegd. Er zijn vanuit de leden geen vragen of opmerkingen bij dit voorstel. 

Met dank aan de leden van de werkgroep wordt het huishoudelijk reglement vastgesteld. 

5. Vaststelling contributie 

Door de werkgroep Financiën is het contributievoorstel dat als bijlage 2 bij de uitnodiging was 

toegevoegd opgesteld. Door de penningmeester wordt nog opgemerkt dat automatische incasso 

verplicht wordt en dat de contributie in twee termijnen (januari en juli) zal worden ingehouden. Alle 

leden krijgen binnenkort een mail m.b.t. de automatische incasso met het vriendelijke verzoek deze 

voor 1 januari 2014 te retourneren. Er zijn vanuit de leden verder geen vragen of opmerkingen bij dit 

voorstel. Met dank aan de leden van de werkgroep Financiën wordt het contributievoorstel 

vastgesteld. 



6. Overzicht financiële stand van zaken van de vereniging en begroting 

Door de penningmeester wordt een toelichting bij de begroting gegeven. Het beginsaldo van TV 

Napoleon is ongeveer € 80.000,-. Voor de inrichting van het nieuwe paviljoen is ca. € 45.000,- 

begroot. Vanuit de leden wordt gevraagd waarom in de begroting uitgegaan wordt van een 

contributie van € 100,- i.p.v.  € 120,-. De reden hiervoor is dat er bij de begroting (contributie naar 

rato) van uit gegaan is dat we in Maart 2014 openen. Een tweede vraag is waarom de bank- en 

sponsorkosten zo hoog zijn. Op basis van ervaring is een inschatting van de bankkosten (met een 

incasso in 2 termijnen) gemaakt. Voor de sponsoren zal het eerste jaar geïnvesteerd worden in 

nieuwe sponsorborden. Het betreft hier eenmalige kosten, die met een meerjarencontract terug 

verdiend worden. De vergadering gaat akkoord met de begroting en ook met de inrichtingskosten 

van € 45.000,-. 

 

7. Benoeming leden kascontrole commissie 

De kascontrolecommissie zal bestaan uit Wim Sliepen, Frank Severens en Eric Wismans (reservelid). 

 

8. Instelling commissies en benoeming van de leden 

De commissies zoals geadviseerd door de Werkgroep Organisatie worden als volgt benoemd: 

1. Ledenwerfcommissie (nog geen vrijwilligers) 

2. Kantinecommissie: Harry Muijzers, Ronald Daalmeijer, Leon Briels, Annemiek Huberts, Truus 

Huyskens (en Har Geraedts) 

3. Accommodatiecommissie: Paul Kessels, Theo Schaapveld, Dick Vermeer en Rene Vogels 

4. Technische commissie: Robert Jacobs, Roger van Hinsberg, Vincent Jansen en Chris Bosch 

5. Recreatiecommissie: Earl Pooler (voorzitter) Nicole Soudant, Angelique Reinders, Aryen 

Swinkels, Irene Willems 

a. Interne competitie: Chris Bosch, Mart Criens en Eric Wismans 

6. Jeugdcommissie: Rosemarie Jansen (voorzitter), Hilde Clout, Bente Jansen, Inge Briels en 

Edwin Wismans 

7. Sponsorcommissie: Wiel Vermeulen (voorzitter), Jan Meeuwissen, Marlou van Galen en 

Martin Meeuwissen 

8. Commissie Molentoernooi: Patrick Rutten, Monique Rutten, Marga Oosterbosch, Eric 

Stemkens, Paul van der Sterren, Robert Jacobs, Marc Reijnen en Will Smeets 

9. Commissie Ooje toernooi: Chris Bosch, Eduard Link, Chantal Frints, Annemiek Huberts en 

Michel van Eijk 

De voorzitter verzoekt de technische-, recreatie- en jeugdcommissie  z.s.m. een activiteitenrooster 

op te stellen. 

 

 



9. Voorstellen van het bestuur 

Het voorstel inzake zelfwerkzaamheid was als bijlage 4 bij de uitnodiging toegevoegd en wordt nog 

toegelicht door de voorzitter. Vanuit de leden wordt gevraagd waarom 65+ers geen diensten hoeven 

te draaien. De reden hiervoor is dat deze vrijstelling bij HTC al jaren geldt en getracht is 

verworvenheden uit het verleden zoveel mogelijk te behouden. Wel zou overwogen kunnen worden 

om de leeftijd van 65 geleidelijk aan bij te stellen. De vergadering gaat akkoord met het voorstel, 

onder voorwaarde dat alle leden wel verzocht zullen worden om taken uit te voeren.  

 

10. Voorstellen van de leden 

Er wordt opgemerkt dat het toch heel belangrijk is om de ledenwerfcommissie z.s.m. te bemensen. 

 

11. Mededelingen van het bestuur 

Marit Sijbers meldt dat de Werkgroep Communicatie druk bezig is geweest met de website van TV 

Napoleon (met dank aan X-Cago, die de site gebouwd heeft en ook het logo van TV Napoleon 

ontworpen heeft). De site zal de komende weken verder gevuld worden met nieuws, informatie, 

besluiten, foto’s, etc.  Hiernaast is er de Napoleon Quiz, waar de afgelopen maand ongeveer 25 

personen aan mee gedaan hebben. Lieke Bosch was de enige met een score van 100% en heeft 

daarmee dan ook de prijs van deze maand (een tennisracket gesponsord door X-Cago) gewonnen.  

Har Geraedts heeft een toelichting gegeven over de werkzaamheden van de werkgroepen 

Galgenberg en over de voortgang van de bouw. Leon Briels heeft vervolgens de voorstellen van de 

werkgroep Inrichting gepresenteerd.  

 

12. Rondvraag 

Er wordt gevraagd of de keuze van het bier al bekend is. Dit is nog niet bekend, maar er zal ofwel met 

Lindeboom ofwel met Hansen een contract afgesloten worden.  

Hierna werd geïnformeerd naar de toegang tot het paviljoen. Alle leden krijgen een ledenpas, 

waarmee ze toegang tot het park en het paviljoen (afhangen en wasruimte) hebben. 

Tenslotte wordt gevraagd of het mogelijk is om tijdens de competitie voor de alle teams hetzelfde te 

serveren. Dit zal in het komende bestuursoverleg besproken worden. 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit om 23.10 uur de vergadering. 


