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Notulen Jaarvergadering TVS-COS 
 

Datum: 14-04-2022 Tijd: 20.30 uur Locatie: Postel 
   
Aanwezig: Maria L, Maria H, Frans, Ruud, Maike, Bianca, Angelique, Evelien, 

Manon, Rian, Luuk, Afke, Thijmen, Loes, Willie, Mien 
Afwezig mk.:  
Voorzitter: Frans 
Notulist: Miranda 
Verzendlijst:  
  

 
Agenda 

1. Opening door de voorzitter 
20.31 uur 
De voorzitter opent de vergadering en benoemt hoe fijn het is dat alle maatregelen rondom corona er vanaf 
zijn. We hopen dat het zo blijft. 
We hebben dit jaar afscheid moeten nemen van Seerp Venhuizen. Hij is op 9 december jl. overleden. Stond 
altijd klaar voor onze vereniging en heeft veel voor ons betekend met zijn kennis en vaardigheden op het 
gebied van lesgeven en materiaalzaken. 
Ook hebben we afscheid genomen van Peter Zimmerman. Hij sportte bij de 65+ groep van Willie. Iemand die 
erg gemist wordt door de groep. 
 

2. Notulen jaarvergadering 2021 (via de website/informatie/downloads) 
Geen opmerkingen. 
 

3. Mededelingen 
Voor de trainers: er is vandaag een app uitgestuurd voor de pizzasessie waarbij iedereen zich kan opgeven. 
De vraag om deze app door te sturen naar alle assistent leiding zodat ook zij zich kunnen opgeven. 
Vraag vanuit de leiding of het tijdstip verlaat kan worden naar 18.00 uur omdat dit makkelijker te 
combineren is met werk/examens. 
 
Verrijdbare brug: we hebben een nieuwe verrijdbare brug besteld. Deze komt 2 juni. De verrijdbare brug die 
nu in de Microhal staat gaat dan naar Someren-Eind. Dit moet nog gecommuniceerd worden naar Someren-
Eind. 
Op 2 juni wordt ook de nieuwe hoes en de dempingsmat geleverd. 
 

4. Statutenwijziging i.v.m. WBTR 
Vanaf 1 juli 2021 moeten er wettelijk dingen vastgelegd worden waardoor je als vereniging beschermd bent 
tegen bijv. leegroof van de kas. Maria L geeft een toelichting op deze nieuwe regelgeving. De vergadering 
gaat akkoord met deze wijziging van de statuten. 
 

5. Opsteker van het jaar 2022 en geslaagden 
Manon is verkozen voor de opsteker van jaar. Ze heeft het afgelopen jaar veel klaar gestaan voor de 
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vereniging, ze geeft veel les, heeft veel ingevallen en maakt veruit de meeste kilometers om les te komen 
geven. 
 
Er zijn dit jaar geen jubilarissen. Wel zijn er verschillende leiding die geslaagd zijn voor het behalen van een 
diploma. Voor niveau 1 zijn geslaagd Nore Hurkmans en Daantje Reijnen. Voor niveau 2 zijn geslaagd Loes 
Winkelmolen en Thijmen van Weert. Voor niveau 3 is geslaagd Lianne Maas. Iedereen is in het zonnetje 
gezet. 
 

6. Verslag secretaris 
Secretaris leest verslag voor. 
 

7. Verslag financieel adviseur 
Iedereen kan het financieel jaarverslag inzien. 
Vraag vanuit de leiding wat er met de oude speaker gaat gebeuren. Er is interesse om deze over te nemen. 
Bestuur neemt dit mee in de volgende vergadering. 
 

8. Verslag kascontrole commissie 
De kascommissie is bij Piet geweest voor de controle van de kas. Afke leest het verslag voor dat ze naar 
aanleiding van het bezoek heeft gemaakt. Ondanks de negatieve balans zien ze een gezonde vereniging. 
 

9. Verkiezing leden kascontrole commissie 
Er komen geen nieuwe aanmeldingen voor de kascommissie. Afke en Kim willen deze taak nog een jaar op 
zich nemen. 
 

10. Bestuursverkiezing    
Ruud geeft aan dat we als vereniging mogen stemmen op onze nieuwe voorzitter. Iedereen stemt in met het 
toetreden van Frans als voorzitter van de vereniging. 
 
Rian Winkelmolen treedt als nieuw bestuurslid toe tot het bestuur. Miranda en Maria H worden opnieuw 
herkozen. 
Maike heeft een jaar meegelopen als aspirant bestuurslid en heeft nu besloten om niet verder te gaan als 
bestuurslid. We bedanken haar voor het afgelopen jaar. Ze ontvangt hiervoor een bloemetje. 
 

11. Rondvraag 
Evelien: Bij wie mogen we nu een wensenlijstje indienen wat betreft materiaal? Dit mag bij Ruud. 
 
Afke: Komen we rond met leiding op o.a. de maandag? Ze heeft gehoord dat we hier een tekort in hebben. 
We hebben dit nu tijdelijk opgelost met een trainerspoule. Er zijn positieve ontwikkelingen voor het verdere 
verloop. We communiceren dit zodra alles helemaal rond is. De trainers die het nu opvangen geven aan dat 
het een fijne groep is om aan les te geven. Ze krijgen er zelf ook energie van om deze groep les te geven. 
 
Het leidingtekort blijft een ding. Ook bij andere verenigingen in de omgeving merken we dat ze hier mee 
worstelen. Evelien en Ingrid zijn bezig met een opleidingsplan om hier in te gaan investeren. Afke geeft aan 
dat als het nodig is ze graag mee wil kijken wat ze hierin kan betekenen. 
 
Rian: Mag ik als nieuw bestuurslid deelnemen aan de pizzasessie? Jazeker. 
 
Angelique: Is er al iets bekend over uitbreiding van de Microhal? Nee nog niet. Vanwege het WBTR verhaal 
hebben we het on hold gezet. We hebben er eerst voor gekozen om alles rondom de WBTR op orde te 
hebben voor we verder gaan met deze uitbreiding. Een aantal jaar geleden is hierover al wel contact 
geweest met de gemeente. Er is toen gesproken over een mogelijke uitbreiding aan de kant van de 
wandrekken. We zouden hier dan een blokkenbak en extra opbergruimte kunnen realiseren. 
Evelien haakt hierop in door aan te geven dat het niveau van de selectie steeds verder omhoog gaat en dat 
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het geen “overbodige luxe” is als we d.m.v. een blokkenbak moeilijkere elementen kunnen aanleren. 
 
Willie: het zou fijn zijn als er wat meer aandacht zou zijn voor nieuwe werving van senioren. 
We hebben bij Leef! aangegeven voor het sportcafé dat we graag meer aandacht willen vragen voor 
beweging onder ouderen. Hier hebben we nog niks op terug gehoord. Rian oppert om in het lokale blaadje 
van Someren-Eind en Someren-Heide een oproep te plaatsen. 
Er is een samenwerking met de KBO om voor ouderen beweging aan te bieden op het sportplein. Evelien 
neemt mee dat wij als vereniging hierin graag iets willen betekenen. 
 
Maria H: vraag aan Rian of ze een inschrijfformulier wil invullen zodat ze haar in Club-Assistent kan zetten. 
Daarnaast de vraag aan de leiding of ze op tijd door willen geven wanneer een nieuw lid ingeschreven moet 
worden. Omdat we nu digitaal invullen kunnen we geen nieuwe leden onder aan de lijst schrijven zoals dat 
voorheen werd gedaan. De vraag komt of er digitaal een veld “opmerkingen” geplaatst kan worden zodat we 
nieuwe leden daarin kunnen verwerken. Maria L zal hier naar gaan kijken. 
 

12. Sluiting 
21.44 uur afsluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering. 

 


