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Notulen algemene ledenvergadering TCHS d.d. 17-11-2015.

Plaats
Tijd
Opsteller

:
:
:

Clubhuis “de Beuk”
19.30 uur.
J.Jannink

Aanwezige bestuursleden:
Hr. Leurink Hr. Nijenkamp Hr. Plaggenborg Hr. Jannink

Aanwezige leden:
Mw. Arnold
Mw. Waanders
Hr. ten Voorde
Hr. Poelman
Hr. Froom
Hr. Zieverink
Hr. Krabbenbos (PV)

1.

Hr. Keur
Hr. v. Marle.
Mw. Vonk
Hr. Jurjens W
Hr. Postma
Hr. Poort

Mw. v. Ockenburg
Hr. Crans
Hr. Monfils
Mw. Deutekom
Mw. v. Marle
Mw. Delfgaauw

Mw. Weeink
Hr. Weeink
Mw. te Beest
Hr.Alsema
Hr. van Beek

Opening.

Roy Nijenkamp opent de vergadering met een ieder hartelijk welkom te heten en met name de
hr.Krabbenbos, voorzitter PV Thales.
Door het overlijden van Wim Brinkman, die in het verleden veel voor de vereniging heeft
betekend, wordt voor hem een minuut stilte gehouden.

2.

Toekomst THCS

Roy Nijenkamp geeft a.d.h.v. sheets uitleg wat de laatste maanden besproken is en welke akties
genomen zijn en het uiteindelijke besluit van de Thales directie dat THCS tot 19-06-2016 nog
gebruik kan maken van het complex en daarna de Beuk en banen afgebroken worden voor de
aanleg van een weg vanaf de Haaksbergerstraat tot aan de parkeerplaatsen.
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Job van Harmelen, director Communications Thales, had toegezegd deze avond het directie
standpunt nader uit te leggen maar heeft toch gemeend niet te verschijnen met de mededeling dat
in vorige besprekingen al voldoende uitleg was gegeven en bij vragen hij alsnog bereid was hier
op te antwoorden.
Drie jaar geleden heeft Gerben Edelijn, CEO Thales, reeds bepaald dat in het HTSP (High Tech
System Park) geen toekomst meer was voor THCS.
Nadat er deze zomer geruchten hieromtrent waren is ons pas inzage gegund in de plannen van de
landschapsarchitect. Hier werd duidelijk dat de nieuw aan te leggen weg precies over de Beuk
liep. In gesprekken met directie en plan-vertegenwoordigers was het niet mogelijk de weg een
paar meter op te schuiven, waardoor het complex onaangetast kon blijven. Nee, het
tennisgebeuren lag in de zichtlijnen van het HTSP en moest derhalve verdwijnen.
Achteraf is ons ook duidelijk geworden waarom de directie de grote afwezige was bij ons 75 jarig
jubileum.
Om te laten zien dat we niet zomaar akkoord gingen met dit besluit is er contact gezocht met een
journalist van dagblad Tubantia. Dit was op persoonlijke titel van Jan Jannink mede op verzoek
van vele leden en niet uit name van het bestuur.
Helaas heeft Armando Spinosa,voorzitter THCS, in de nasleep van het artikel besloten zijn
voorzitterschap per direct neer te leggen.
Voor alle achtergrond informatie verwijzen we naar de sheets die tijdens de ALV getoond zijn en
zullen op de THCS website toegevoegd worden. Helaas is het niet aan ons om ontwerptekeningen
van derden publiekelijk te maken (via onze website), deze zijn om die redenen uit de presentatie
verwijderd.
Een nader gesprek op 20 november staat nog gepland met de hr.Ten Thij, uitvoerder
bouwaktiviteiten HTSP, over eventuele financiele compensatie en planningen. Hierbij aanwezig
zijn de PV en hrn.Nijenkamp en Jannink van het TCHS-bestuur.
Diverse lokale tennisverenigingen hebben al contact met ons gezocht voor eventuele fusies of
samenwerking. Met deze verenigingen zullen besprekingen belegd worden en als er meer bekend
wordt zal er z.s.m. een nieuwe ALV belegd worden.

3. Dankwoord
Het bestuur wil alle leden bedanken, die dit jaar op welke manier dan ook, een bijdrage geleverd
hebben bij de diverse werkzaamheden.
In het bijzonder willen we Bennie van Marle bedanken die de bevoorrading voor z’n rekening
heeft genomen en dat in onze ogen perfect voor elkaar heeft.
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Ook willen we de onderhoudsploeg van de banen o.l.v. Greto Plaggenborg nadrukkelijk bedanken
voor het nette onderhoud van onze banen.
Namens het bestuur en alle leden nogmaals bedankt voor deze inspanning en moeite.

3.

Notulen vorige vergadering d.d. 18 november 2014.

Geen commentaar. Notulen worden, met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

4.

Bestuursverkiezing.

Zoals eerder vermeld heeft Armando Spinosa zich als voorzitter teruggetrokken.
Hierdoor zal Roy Nijenkamp deze taak tot 19-06-2016 waarnemen.
De taak-/rolverdeling binnen het aangepaste bestuur.
- Roy Nijenkamp
Plv.Voorzitter en ledenadministratie
- Tim Leurink
Penningmeester
- Jan Jannink
Secretaris
- Greto Plaggenborg
Alg. bestuurslid

5.

Verslag kascommissie.

De kascommissie heeft na controle besloten de penningmeester en daarmee de vereniging
decharge te verlenen. De hr. Froom en de hr. Zieverink worden bedankt voor zitting in de
kascommissie. De hr.Froom heeft 2 jaar zitting gehad in de KC en is derhalve niet herkiesbaar.
De hr. Monfils heeft zich bereid verklaart voor de komende periode zitting in de KC te hebben,
zodat de KC nu bestaat uit hr. Zieverink en hr. Monfils.

6.

Verslag penningmeester.

Het jaarverslag ’14/’15 en de begroting voor ’15/’16 zijn niet nader door de penningmeester
toegelicht.
Voor het komende jaar zal i.v.m. het bestaan van de club tot 19-06-2016 de jaarlijkse contributie
gehalveerd worden.
We hebben nog steeds een positief saldo en zien geen aanleiding tot contributie en kantineprijzen
verhoging.
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Vragen die er zijn worden tot volle tevredenheid beantwoord en omdat er verder geen op en/of
aanmerkingen zijn worden jaarverslag en begroting met dank aan de penningmeester
goedgekeurd.

Rondvraag.

7.
8.

De mededeling dat er z.s.m. een nieuwe ALV belegd zal worden.
Mw.Arnold benadrukte nog eens de onsportieve opstelling van de Thales directie.
Sluiting.

Roy Nijenkamp dankt alle aanwezigen en nodigt iedereen uit voor een drankje.
Hem kwam een groot applaus toe voor het vele werk aan voorbereiding en het maken van
de sheets.

Hengelo, 27-11-2015.

Plv.Voorzitter,

Secretaris,

Dhr. R.Nijenkamp

Dhr. J. Jannink.

