
 

 

Nieuwsbrief TV Heideslag 2022-2 
 

Algemene Ledenvergadering 2022 
 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) dient conform de wet 

binnen zes maanden na afloop van het boekjaar te worden 

gehouden, waarin o.a. goedkeuring wordt gevraagd voor de 

financiële stukken (jaarrekening). 

Vrijdag 20 januari 2023 om 19:30 uur zal de Algemene 
Ledenvergadering van TV Heideslag plaatsvinden in onze 
kantine. Aansluitend willen we met een Nieuwjaarsreceptie graag een toast uitbrengen op het 
nieuwe jaar. Alle leden zijn voor deze avond van harte uitgenodigd. 
De agenda voor de ALV: 
 

1. Opening door voorzitter. 

2. Verslag van vorige ledenvergadering dd. 4/3/2022 

3. Jaarverslag secretaris 2022 

4. Financieel verslag 2022 

5. Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming nieuwe leden voor 2023 

6. Vaststellen contributie 2023 

7. Begroting 2023 en huidig ledenbestand 

8. Bestuursverkiezing 
Overeenkomstig het HR en volgens een opgemaakt rooster is ieder jaar 1/3 van de 
bestuursleden aftredend maar wel terstond herkiesbaar. Dit jaar zijn dat de 
secretaris en een algemeen bestuurslid. Deze stellen zich beide herkiesbaar. 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 2 uur voor aanvang van ALV schriftelijk aanmelden 
bij de secretaris. 

9. Verslag Commissievergadering 

10. Verenigingswerkzaamheden: onderhoud, schoonmaak, etc. 

11. Voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden 

12. WBTR, Update Statuten en Huishoudelijk Reglement 

13. Rondvraag en sluiting. 
 

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 
Op 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking 
getreden. Het doel van deze wet is (sport)verenigingen en stichtingen beter te laten 
functioneren. Sportbestuurders hebben de plicht om het belang van de vereniging voorop te 
stellen. Dat klinkt logisch maar een gevolg is bijvoorbeeld dat bij tegenstrijdige belangen een 
bestuurder niet meer mag meepraten en -beslissen. En als een bestuurder langdurig is 
uitgeschakeld door ziekte dan moet er vervanging worden geregeld. Ook moet een vereniging 
regelen wat er gebeurt als een bestuurder onverhoopt niet functioneert. 
Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk om aan deze wet te voldoen. Deze 
statutenwijziging is gereed en goedgekeurd door de KNLTB. Op de Algemene 
Ledenvergadering kunnen de leden aangeven of zij wel of niet akkoord zijn met deze 
statutenwijziging en een wijziging van het Huishoudelijk Reglement. Na een akkoord moeten de 
nieuwe statuten nog worden vastgelegd door een notaris. 

 
 



 

 

 
KNLTB Voorjaarscompetitie 2023 

Een aantal leden hebben het initiatief genomen om als vereniging deel te nemen aan de KNLTB 

Voorjaarscompetitie 2023 op de Vrijdagavond. Han Prinsen heeft inmiddels de cursus 

Vereniging Competitie Leider gevolgd (VCL) met goed gevolg afgerond. 

Naast een aantal individuele spelers hebben zich al een Dames Dubbel team en een Heren 

Dubbel Team opgegeven. Een Team bestaat uit minimaal 4 personen. 6 personen is wenselijk, 

zodat er altijd voldoende spelers zijn voor de wedstrijden. De competitie bestaat uit een aantal 

uit- en thuis wedstrijden. 

Als je graag wilt deelnemen aan de Voorjaarscompetitie 2023, meld je dan vóór 1 januari 2023 

aan bij Han via vcl@tvheideslag.nl. Mocht je zelf een Dames -, Heren – of Gemengd Dubbel 

team willen samenstellen, dan kun je je ook als team aanmelden. 

Meer informatie over de voorjaarscompetitie kun je vinden via de volgende link: 

https://centrecourt.nl/alles-voor-verenigingen/competitie-

organiseren/senioren/voorjaarscompetitie/ 

 
Clubcompetitie 2023 
De Activiteitencommissie organiseert ook in 2023 weer de Clubcompetitie Dubbelspel. Vanaf 
19 april wordt er elke woensdag gespeeld van 19.00 tot 22.00 uur. 
Je kunt je met een partner vóór 15 maart 2023 aanmelden voor de categorieën Dames-, 

Heren- en/of Gemengd Dubbel. 

Meer informatie over en inschrijving voor de Clubcompetitie 2023 vind je op onze 

website https://tvheideslag.nl/clubcompetitie-dubbelspel-2023/ 

Tennislessen 
Voor seizoen 2023 hebben we een overeenkomst gesloten met Tennisschool Robert Stoffers. 

Robert heeft ook in 2021 de tennislessen bij TV Heideslag verzorgd namens TS Koning, maar 

werkt nu als zelfstandig tennisleraar. 

De tennislessen zullen gegeven worden op de dinsdagavond. Het streven is om drie of vier 

groepen te vormen op verschillende niveaus, waaronder ook een jeugdgroep. 

Het lesseizoen 2023 zal bestaan uit 16 tennislessen. De planning is om 11 april te starten en 

vóór de zomervakantie 14 tennislessen te geven. Na de zomervakantie nog 2 lessen en 

eventueel uitgevallen lessen inhalen. Ook bestaat de mogelijkheid om herhalingslessen te 

volgen, waarbij specifiek op techniek en tactiek getraind kan worden. 

De kosten per persoon voor de 16 tennislessen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers per 

groep: 

Groep van 4 personen: € 200,= p/p. 

Groep van 6 personen: € 135,= p/p. 

Groep van 8 personen: € 100,= p/p. 

Wil je jouw tennisvaardigheden in 2023 een boost geven, meld je dan aan voor de tennislessen. 

Dit kan via onze website: https://tvheideslag.nl/tennisles/ Geef daarbij ook je eventuele voorkeur 

aan. We zullen proberen om zoveel mogelijk rekening te houden met je wensen. 

 
Kantinecommissie 
Voor de Kantinecommissie zijn we nog steeds op zoek naar kandidaten. De Kantinecommissie 
regelt alle zaken in de kantine met betrekking tot inkoop, verkoop, facilitaire diensten en 
verhuur. 
Vind je het leuk om de exploitatie van het clubgebouw op je te nemen, meld je dan aan bij de 
secretaris. 
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