
Tennisclub Hollandse Signaal
ALV - 17 november 2015



Agenda

1 - Opening 

2 - Toekomst TCHS

3 - Notulen 2014

4 - Bestuursverkiezing

5 - Verslag kascommissie & verkiezing nieuw lid

6 - Verlag penningmeester

7 - Rondvraag

8 - Sluiting



1- Opening

Overlijden Wim Brinkman

1946 – 2015

(dit jaar gestopt als lid)



2 - Toekomst TCHS

Huidige status
Toelichting Thales

Ontwikkelingen sinds 2011

Stappen sinds de zomer

Informatie op een rij

Onze opties



Status

Zomer 2015: 

Signalen over nieuwe plannen omgeving tenniscomplex

Schets HTSP met weg en complex



Status

30 okt 2015: 

Plannen HTSP/Thales concreet. 

HTSP/Thales wil 1 mei complex slopen, met tegenzin geven ze nog kans voorjaarscompetitie. 

9 nov 2015: 

Toezegging van HTSP dat we t/m 19 juni verzekerd zijn van park incl. gas, water & licht



     Status
12 Nov 2015



2 - Toekomst TCHS

Huidige status

Toelichting Thales
Ontwikkelingen sinds 2011

Stappen sinds de zomer

Informatie op een rij

Onze opties



    Toelichting Thales

Job van Harmelen

Director Communications Thales
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    Ontwikkelingen sinds 2011
ALV 2011


"Over de toekomst van de Zegger en ons tenniscomplex is er dus alles behalve duidelijkheid.  

Via de PV en de Stichting De Zegger krijgen we signalen dat de Zegger mogelijk wel behouden blijft, 

maar dan in een andere vorm.”

ALV 2012


“…. nieuwbouwplannen komt de huidige PV-home niet meer voor .… Voor onze tennisvereniging is er 

wel goed nieuws te melden, aangezien het voortbestaan van De Zegger en onze tennisbanen wel 

voorkomen in de toekomstplannen. Deze plannen worden op basis van de input vanuit De Zegger verder 

ontwikkeld.”

ALV 2013


“Zoals reeds vorig jaar gemeld …. blijft het enigszins een onzekere situatie. Van het Zegger bestuur 

krijgen we het signaal de lat niet te hoog te willen leggen v.w.b. verbeteringen aan De Beuk en doen zij 

er alles aan om de tennisbanen te behouden.”

ALV 2014


“Ons tennispark maakt deel uit van het nieuwe Thales, maar het blijft een onzekere situatie zeker gezien 

het feit dat er een sterke afhankelijkheid is met De Zegger, dat financieel in zwaar weer verkeert.  We 

blijven hierover in gesprek. Een voorbeeld van deze onzekerheid is de PV zelf, die nog steeds geen 

nieuw onderkomen heeft, nadat besloten is het PV-home te slopen.”
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Stappen sinds de zomer

Opheldering bij HTSP projectleider


Verkrijgen masterplan HTSP


Gesprekken met HTSP-team


Gesprekken met de PV


Gesprekken met de OR


Gesprekken over initiatieven sport Thales


Gesprek met directeur Thales


Gesprek met Gemeente Hengelo


Informatie inwinning KNTLB


Informatie inwinning stichting de Zegger


Bestuursvergaderingen


Informatie inwinning samenwerking clubs


Mailmelding aan de tennisleden
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Tenniscomplex

In 1968 sportcomplex geopend


In 1979 de Zegger en de Beuk gebouwd


In 1991 onderafdeling van PV geworden


Sinds 1999 huidig huurcontract actief, PV huurt ons complex van Stichting de Zegger



 de Zegger
Mei 2015


“Men wil de stichting opheffen en vervolgens de gebouwen onderbrengen bij 

Thales, waaronder De Beuk. Tevens is het plan met het overgebleven geld uit 

de stichting, De Beuk in z’n geheel op te knappen en naast de tennisclub ook 

de PV erin onder te brengen. Maar zover is het nog lang niet....... 

Stap 1 is het opheffen van de stichting. Hiervoor is een aanvraag ingediend. ”



de Zegger
Oktober 2015



Plannen HTSP

Schets masterplan HTSP



Plannen HTSP

Schets met sloop HTSP



Gemeente Hengelo

Reconstructie Haaksbergerstraat


I.v.m. subsidie Provincie gereed voor 31-12-2016


Extra afslag Thales meegenomen


Investeringen HTSP tegenprestatie subsidie


Hoe & wanneer Thales aansluiting maakt, maakt ze niet uit



Concept Gemeente

Haakse


Afslag tussen weg 

Zegger & kruispunt

Schets reconstructie Haaksbergerstraat



Aanpassing Thales

Thales wil bochtje ipv haaks

Schets wegaanpassing Thales



Personeelsvereniging

Zijn uiteraard ook tegen het sluiten van het Tenniscomplex

Zijn niet te spreken over de manier van communicatie

Zien helaas geen andere mogelijkheden/opties voor behoud

Hebben zelf aantal jaar geleden vergelijkbare situatie meegemaakt en zijn 

sindsdien ‘dakloos’. Ondanks groot ledenbestand lukt het niet Thales in 

beweging te krijgen.



Ondernemingsraad

Zijn niet te spreken over de manier van communicatie.

Hebben verder geen zeggenschap over deze besluitvorming, anders dan een 

kritische vraag stellen.

Ze vinden wel dat er een vorm van ontspanning/sport bij een bedrijf als Thales 

hoort, maar enige realistische kans van slagen is een nieuw totaalconcept voor 

langere termijn.



Andere sportinitiatieven

Komen uit werknemers zelf. Thales is positief, maar bijv. HR heeft er geen 

concrete middelen voor over.

Bloeden dood doordat Thales vraagt om voldoende draagvlak personeel en 

financiële onderbouwing.

Op lange termijn komt er mogelijk wel sport/ontspanning, maar niet perse 

tennis



Andere sportinitiatieven



Clubpromotie 2015

Jubileum: Leden, PV, KNLTB, Bestuur Thales & Zegger uitgenodigd. 

Artikel op intranet Thales 

Artikel in Reflector (personeelsblad) 

Nieuwe website


Tennislessen


Open Thales Tennistoernooi


Spandoek & KNLTB vlag


Poster tennis in de pauze



Directeur Thales

Voor het huidige tennispark (en dus ook de tennisactiviteit) is geen plaats 

vanwege het grotere belang van HTSP (nieuwe toegangsweg, verkoop 

Zegger, zichtlijnen).

Indien hiervoor wel een nieuwe behoefte komt, zal dat vanuit een 

commerciële uitbater moeten komen en niet vanuit Thales.

Dit HTSP plan is reeds 3 jaar geleden gemaakt en ook besproken met de PV.

Uitspraken:

“Wat in de weg staat, moet weg. Wat niet in de weg staat, kan zolang 

blijven.” (Dit laatste was dus van toepassing op het tennispark).

“We vinden het allemaal jammer, maar het houdt gewoon op”.



Advies KNLTB

U geeft aan dat het tenniscomplex waar uw vereniging banen huurt wellicht moet 

wijken voor nieuwe plannen. U vraagt zich af wat uw rechten zijn. 

……

De opzegging is niet vastgelegd in de huurovereenkomst, maar wanneer de 

overeenkomst al zo lang loopt is een redelijke opzegtermijn vereist. Wij kunnen ons 

voorstellen dat een opzegtermijn van een jaar redelijk zou zijn in uw geval. 

Wanneer een sportvereniging een clubhuis en de banen huurt en de verhuurder zegt de 

huurovereenkomst op, dan kan de verhuurder bij opzegging meestal niet meteen 

ontruimen omdat de huurder ontruimingsbescherming heeft. Deze 

ontruimingsbescherming kan maximaal drie jaar duren, maar de vereniging zal 

hiervoor een gerechtelijke procedure beginnen. Duidelijk is dat de huurder 

uiteindelijk moet ontruimen. 

We raden u aan om in overleg te gaan met de verhuurder en te proberen in goed 

overleg een oplossing te vinden. 



Gesprekken HTSP

Initiatief om informatie/gesprekken moet van ons uit komen

Omleggen van de weg geen optie (kavelgrootte etc.)

Behoud park geen optie (verkoop zegger, zichtlijnen, kosten etc.)

Nieuw park/locatie is alleen bespreekbaar bij een goed plan van 

verschillende partijen met voldoende draagvlak onder personeel en financiële 

onderbouwing. Nieuw park a min. 100k kan club niet alleen dragen.

Weg moet er zo snel mogelijk komen.

Laatste gesprek waarin concreet gevolgen voor tennisclub bekend zouden 

worden en voorstel ‘fatsoenlijke’ afbouw bleek de 1 mei als datum te zijn. 

Onacceptabel, minimaal voorjaarscompetitie.

Toezegging hierover inmiddels binnen, vanuit bestuur nog geen akkoord met 

sloop



Conclusie

Als huurder weinig rechten en Thales/HTSP gaat niet buiten het boekje.

Het gaat ‘alleen’ om verdwijnen van ons complex, niet om TCHS

Thales/HTSP niet gevoelig voor emotie/binding en hecht geen belang meer 

aan sport / tennisclub.

We staan er alleen voor, OR, PV, KNLTB etc. bieden geen oplossing

De Zegger sluit per 31-12, wij zijn afhankelijk van medewerking van Thales/

HTSP om ons na die periode nog van gas/water/licht te voorzien.

Toezegging dat wij t/m 17 juni complex kunnen blijven gebruiken

Als club moeten we keuze maken uit verschillende opties/scenario’s
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Opties

A - Strijden voor behoud huidige locatie en vorm (Uitstel van executie)

B - Huidige locatie in nieuwe vorm (Bezwaren HTSP/Thales blijven)

C - Nieuwe locatie

C1 - Zelfde vorm (Financieel probleem)

C2 - Nieuwe vorm (Lange termijn)

D - Einde TCHS op basis van toezegging afbouw complex

D1 - Fuseren (Blijvend aanbod van tennis)

D2 - Opheffing (Ieder gaat eigen weg)

Keuze tussen A & D, waarbij jammer genoeg D1 alles afwegend meest 

realistisch lijkt.



 3 - Notulen 2014



 4 - Bestuursverkiezing

Geen aftredende bestuursleden



 4 - Kascommissie

Verslag

Verkiezing nieuw lid:

Afredend & niet herkiesbaar Hr. Froom



 5 - Penningmeester

Jaarverslag 2014/2015

Begroting 2015/2016



 6 - Rondvraag



 Sluiting


