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Datum      :  10 november 2022 
Bestuursleden:  Jelte Burgler, Maarten Kuhlmann, Kitty Marijnissen, Peter Mous, Wilfred 

Smits, John Tielemans, Arno Snoeren, Martin Tak, Adrie van Arendonk 
(tijdelijk teruggetrokken) 

Aspirant bestuurslid:  Hans van Dorp   
Raad van Toezicht:  Maurice Ripzaad, Derk Mathon, Bas van Leeuwen, Marcel Willemsen 
 

De Agenda:  

1. Opening door Maarten Kuhlmann. Vicevoorzitter van TSC.  
Maarten opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voorzitter Adrie van Arendonk 
doet het een jaar rustig aan i.v.m. privé situatie. Samen met de Raad van Toezicht is het 
bestuur op zoek naar interim-voorzitter. Tot die tijd zijn de taken verdeeld over de 
bestuursleden met Maarten als Vicevoorzitter 
Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor de leden die ons dit jaar zijn ontvallen! 

2. Notulist ALV. Aanstelling. (Besluit).  
Bestuur heeft Christel Imbos gevraagd om deze vergadering te laten notuleren. De leden 
zijn akkoord.  

3. Organisatie en Spelregels ALV (op de site van TSC). (Besluit).  
Iedereen heeft gelegenheid gehad om deze te lezen. Hier worden geen op- of 
aanmerkingen over gemaakt door de leden. 

4. Ingekomen stukken.  

• Afmeldingen ontvangen van: Ernst-Jan van Langh, Adrie van Arendonk, John Tielemans 
en Peter Mous 

• Dennie Antheunissen heeft spreektijd gevraagd, dit zal plaatsvinden voor de    
rondvraag. 

• Niet op de agenda: Cashless betalen, achter bar zullen “betaal”-pasjes aanwezig zijn 
deze kunnen worden opgewaardeerd. Voor vragen kun je je in de pauze richten tot de 
bestuursleden 

5. Vaststelling Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 september 2021 en 14 
maart 2022 (de notulen zijn vanaf donderdag 3 november 2022 op afspraak met onze 
voorzitter a.i. ter inzage op het wedstrijdsecretariaat in onze kantine). (Besluit).  
Opmerking uit de zaal: tijdens ALV september heeft Ton van Rijen gevraagd heeft om 
toelichting te gegeven en dit onderdeel ontbreekt in de notulen.  
Deze opmerking is genoteerd.  

6. Verslag van het Bestuur:  
wat hebben we allemaal bereikt 

a. Zonnepanelen: Arno Snoeren geeft toelichting: 180 zonnepanelen gerealiseerd 
door en met vrijwilligers, mensen met kennis geïnstalleerd. Deze stroom wordt 
verkocht op energiebeurs, geld voor batterij nog niet beschikbaar. Tot nu toe 
hebben de panelen € 4.500, - opgeleverd. Binnen 14 dagen vindt de keuring plaats 
daarna zijn de zonnepanelen gecertificeerd en 100% operationeel.  
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b. Energiekosten en eventuele maatregelen: Hierna als doel om Scherp te monitoren 
hoe we kunnen bezuinigen op gebruik.  
Oude tribune is inmiddels afgesloten van gas. Isolatie is daar niet optimaal, als 
gevolg veel stookkosten die in het luchtledige verdwijnt. Het gevolg is wel dat TSC 1 
doucht in hoofdgebouw. Later wordt gekeken wat er met oude tribune moet 
gebeuren. De tribune is van TSC niet van de gemeente dus is TSC ook zelf 
verantwoordelijk voor. We betalen nu nog redelijke prijzen 1,33 per kubieke meter 
gas, en 30 tot 60 cent per kw. Met onze energiepartner Hit in collectief mee met 
grote groep sportverenigingen.  

c. Voetbal resultaten afgelopen seizoen: Alle selectie en jeugdteams hebben het goed 
gedaan. Ondanks Corona toch doortrainen en toch voor elkaar gekregen om goede 
resultaten te boeken! 

d. Hernieuwde inrichting TC: grondige veranderingen doorgevoerd onder de leiding 
van John Tielemans. De uitbreiding van TC bestaat uit John Tielemans, Remi van 
Maurik, Hans Kuppens, Jenny van de Berg, Marc Stevens, Wilfred de Jong. Ramon 
Broeders, Kitty Marijnissen en Wilfred Smits. Normaal gesproken hadden we alle 
leden voor willen stellen maar door ziektes is de volledige TC nog niet voor een 2e 
keer volledig bij elkaar geweest! 

e. Onderhoudsplan uitgebreid document met alle onderdelen. Effectief voor bestuur 
en vrijdagploeg. Dit zorgt ervoor dat het TSC-complex in goede staat behouden 
blijft. Sloop oude kantine: nog onbekend wat we met die plek gaan doen. 

f. Overige gerealiseerde activiteiten: 

• Nieuwe lockers per team met ballen, hesjes en hoedjes. Iedereen 
verantwoordelijk voor eigen spullen. Einde seizoen ook weer inleveren. 

• Jeugdbestuur, afspraak om aan te sluiten bij bestuursvergadering nog niet 
gelukt. Het Jeugdbestuur heeft hele leuke ideeën waar wij en zij blij van worden. 
Shirley Mathon begeleid het team. 

• Internationaal toernooi, was afgelopen jaar een succes. Leuke wedstrijden en 
perfecte organisatie dank voor organisatie en vrijwilligers 

• Actie Tegen KK: banners. Dit blijft een speerpunt voor TSC respect en sportiviteit 
staat voorop 

• Zonnebranddispensers. Maak hier gebruik van! 

g. Nieuwe RVT behoefte aan club mensen die ons gevraagd en ongevraagd van advies 
kunnen dienen.  

7. Verslag Raad van Toezicht  
Derk Mathon wil graag namens raad van toezicht wat toelichting geven: 

• Tijdens de leden vergadering is besloten om RVT in te stellen. Begin van het jaar 
gebruikt om leden te werven. 

• Marcel Willemsen, volgt TSC door lidmaatschap zoon, expertise financiën  
Maurice Ripzaad: meer den 35 jaar lid van TSC vindt binding tussen bestuur en 
leden belangrijk. 
Bas van Leeuwen: 6 jaar lid, hele gezin lid daarom voelsprieten in alle gelederen van 
de club. Bas en Maurice Oren en ogen van de club 
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Derk Mathon Voorzitter heeft bestuurlijke ervaringen, houdt toezicht op statutaire 
zaken. Voor alle 4 geld: affiniteit met de club als lid of rustend lid. In het sociale 
leven heeft TSC een rol. 

• Taken en plichten: toezicht houden van behoorlijk bestuur. Leden RVT hebben geen 
financieel belang. RVT heeft regelmatig contact met bestuursleden en 3x per jaar 
als deelgenoot van de bestuursvergadering. 

• Voorzien bestuur gevraagd en ongevraagd van advies. 
• Besluitvorming valt niet onder taken van RVT. RVT wel aanspreekbaar maar je zult 

je met problemen of klachten wenden tot het bestuur. 
• Een lid van de RVT heeft dezelfde termijn als bestuursleden. En RvT moet ook in 

ALV worden bekrachtigd worden. Heeft een controlerende taak naar eer en 
geweten en ondersteunen met expertises vanuit verschillende vlakken. 

• Vraag uit de zaal: de leden van RvT worden voorgedragen door het bestuur. 
Waarom mogen de leden niet stemmen? 
Antwoord: Het bestuur heeft het verzoek uitgedaan om leden aan te dragen. De 
raad van toezicht is ingesteld. De leden zijn nog niet formeel gekozen. 

• Vraag uit de zaal: wat zijn jullie bevindingen tot nu toe, al aanbevelingen gevraagd 
of ongevraagd advies gegeven?  
Antwoord: Bij het besluit van Voorzitter A. v. Arendonk om tijdelijk afstand te doen, 
was dit een klus hierbij heeft de RvT geholpen. 

• De RvT is vanaf mei in gang gezet, moeilijke periode achter de rug. Ook voor de RvT 
is het nog lastig om te kijken hoe ze het aanpakken, we groeien in onze rol. Maar 
we nemen waar dat het bestuur groeit. 

• Ook termijn van RvT is termijn is 3 jaar. Met rooster van aftreden. Zorgen voor vers 
bloed, RvT leden hebben niet de intentie te verlengen. 

• Vraag uit de zaal: waarom is er niet overwogen om de leden te laten stemmen over 
de leden RvT.  
Antwoord: Hier wordt nog op teruggekomen. In artikel 12 van het reglement staat 
dat de leden RvT niet aan de leden voorgedragen te worden tijdens ALV en 
bekrachtigd. Alleen het orgaan RVT moet worden bekrachtigd. De leden hebben 
het huishoudelijk reglement vorig jaar goedgekeurd. Deze procedure geld, rechtens 
zo dat dat een Raad van Toezicht coöptatie, dan benoemen zich elkaar. 

• Terechte opmerking dat het Orgaan RvT tijdens de ALV bekrachtigd moet worden. 
Besluit: over 4 weken de personen die wij voordragen gezamenlijk ter stemming 
zullen brengen. 

8. Jaarverslag van de penningmeester (Financiële stukken kunnen, op afspraak met de 
penningmeester, op donderdag 3 november 2022 ingezien worden op het 
wedstrijdsecretariaat in onze kantine). Goedkeuring financieel jaarverslag. Verslag KCC. 
Décharge Penningmeester en Bestuur. (Besluit).  
Toelichting Martin: Proces als penningmeester adm. Wordt gecontroleerd door 
kascommissie, adm. kantoor van Geel legt ook alles vast en stellen daarmee de 
jaarrekening op.   

• Balans: Debiteuren gedaald. Toename liquide middelen hoger dan het resultaat. 
Aflossing aan de bank geen resultaat maar wel cash-out. Het onderhoudsplan stond al 



Notulen Algemene Ledenvergadering 2022  

 4 

in de planning en is meegenomen als voorziening. Nog stuk hypotheek maar kortlopend 
deel.  
Post Crediteuren is hoger door promotiewedstrijden etc. waardoor deze na 30 juni is 
overgegaan naar crediteurenpost.  

• Verlies-en-winst rekening.  
Vraag uit de zaal: hoe zijn de zonnepanelen gefinancieerd?  
Antwoord: deze zijn met eigen middelen gefinancierd.  

• Baten: contributie gestegen, sponsoring kleine groei en opbrengsten omzet kantine,  
9 maanden omzet maar 2 maanden daadwerkelijke opbrengst. 
support actie: aantal subsidies ontvangen van gemeente m.b.t. Covid19 
Grote clubactie: fors bedrag hoger dan het jaar ervoor. Goede inzet van vrijwilligers  
Club van 50 loopt nog steeds door. Nog geld in kas 

• Overige baten: statiegeld door accommodatie-vrijwilligers verzameld in de top van 
Nederland. Coca-cola bonus, actie KNVB en Rabobank en TSC voetbalschool. 

• Lasten: omgekeerd verhaal van baten m.b.t. corona. Kantine accommodatie meer uren 
dus weer kosten omhoog. Dit merken we direct in de premies. Huisvestingskosten, 
energie en overige faciliteiten die aangeschaft zijn en ook rekening houdend met 
inflatie. Sloop oude kantine. 

• Voorziening: Algemene kosten zijn hoger als gevolg van meer aanschaf materialen. Ook 
de verzekeringspremies omhoog. Kosten gemeente zijn gestegen, KNVB kosten ook 
hoger. Ook weer evenementen gevierd zoals Sinterklaas en Carnaval. Dit leidt tot 
€50.000,- in de plus en daarmee zijn de kosten van zonnepanelen gedekt! 

Opmerking uit de zaal: Inzage van financiële stukken, dit kon pas maandag omdat de 
stukken niet eerder beschikbaar waren. De Balans was nog niet in te zien, deze is niet door 
de kascommissie gecontroleerd.  
Toelichting Kascommissie: de commissie controleert de penningmeester, en heeft zich 
toegelegd om geldstromen te checken en daar worden de nodige checks op gedaan en 
gekeken of de aansluiting er is. Erik bevestigd dat de boeken zijn gecontroleerd! 
De vice voorzitter verzoekt om decharge te verlenen door hand op steken. Dit wordt 
akkoord bevonden! 
Besluit: Decharge is door de leden verleend voor het voorgaande boekjaar! 

9. Verkiezing leden van de Kascommissie. (Besluit).  
De leden Erik Boom en Roy Krijnen stellen zich opnieuw beschikbaar voor de 
kascommissie. Gert-Jan van Wanrooij is niet aanwezig maar is telefonisch gevraagd naar 
zijn wens. Hij geeft aan ook opnieuw beschikbaar te zijn. Er melden zich geen nieuwe 
leden. De KCC dient uit 3 leden te bestaan, deze zijn beschikbaar. Daarnaast dient er 
minimaal 1 reserve lid beschikbaar te zijn. Martin Tak geeft aan deze taak uit te willen 
voeren. Hierbij wordt voldaan aan de eisen in de statuten. 

10. Verkiezing bestuursleden: (Besluit).  
-  Tussentijds afgetreden/aftredend: 
- Walther Kops: lid (tussentijds afgetreden) voetbaltechnische zaken.  
- Martin Tak: penningmeester (aftredend) 
- Maarten Kuhlmann: secretaris (aftredend en herkiesbaar)  
Vacante posities: 
- Penningmeester: Voordracht vanuit het bestuur: Hans van Dorp. 
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Hans stelt zich kort voor, werkzaam in financiën Bam Nederland, geen binding met een 
sportvereniging dus zo onafhankelijk mogelijk en heeft vertrouwen een goede bijdrage te 
kunnen leveren. 
De leden wordt verzocht hun stem uit te brengen voor een nieuw termijn van Maarten als 
Secretaris en Hans als penningmeester te stemmen dit gebeurt tijdens de pauze middels de 
stembriefjes  

Pauze.  

11. Uitslagen verkiezingen. (Besluit).  
Penningmeester Hans van Dorp: 70 stemmen voor 11 tegen 
Secretaris Maarten Kuhlmann: 33 stemmen voor en 48 tegen 
Het bestuur heeft overleg gehad, het bestuur wenst niet door te gaan zonder Maarten 
Kuhlmann. Het bestuur is unaniem het voltallige bestuur stapt op.  
 
De vergadering wordt beëindigd. Het bestuur is in deze situatie wel een bevoegd bestuur 
en geeft aan de lopende zaken door te laten gaan en over 4 weken zal een nieuwe ALV 
plaatsvinden. 
 

12. NIET BEHANDELD: Vaststelling jaarbegroting 2022-2023. (Besluit).  
13. NIET BEHANDELD: Statuten (Besluit).  
14. NIET BEHANDELD: Rondvraag: vragen gelieve u bij voorkeur voor aanvang van de 

vergadering of tijdens de pauze schriftelijk in te leveren bij de voorzitter ALV. (Mondelinge 
vragen tijdens de algehele ALV toegestaan).  

15. Sluiting van de vergadering, waarbij iedereen wordt verzocht om de kantine te verlaten.  


