
 
Notulen Algemene Ledenvergadering TCA 
 
Datum : 2 maart 2020 
Aanvang : 20.00 uur 
Lokatie : Kantine clubgebouw 
Aanwezig : Gijs v/d Munckhof, Frenk Peeters, Robin Holle, Gaby vd Munckhof, Mariëlle Cuppen (notuliste), 
Jan Schoeber, Piet Huijs, Bert Korstjaans Marcel Verbers, Hay Engels, Bas van Deijnen, Theej Verheijen, Jan 
Driessen 
 
Afwezig (afgemeld): Ton Derix, Peggy Wismans, John Cox, Gertie Peeters, Nellie Tielen, Herm Pouwels, Theo 
Jeurissen, Lambert vd Munckhof 
 

Punt Onderwerp Actie 

1 Welkomstwoord voorzitter 
Gijs heet de aanwezigen welkom. 
 

 

2 Notulen ledenvergadering 2019 
Geen op- of aanmerkingen. 

Notulen 2019 nog op de website zetten. 

 
 
Marielle 

3 Verslag financiën/kascontrole 
Kascontrole 2020: Jan Schoeber en Marcel Verbers 
Kascontrole 2021: Jan Schoeber en Hay Engels 
Robin laat nu het verslag zien van 2 jaar (ivm afwezigheid Robin tijdens de 
ledenvergadering vorig jaar). 
Robin ligt het verslag toe; hogere kosten voor onderhoud gebouw en 
energie & water; wordt nog toegelicht. 
NL Doet; checken of het bedrag is overgemaakt 
 

 
 
 
 
 
Robin/ 
 
Marielle 
 

4 Verslag onderhoud 
Gebouw; ramen is nog onduidelijk (navraag bij Lambert vd Munckhof en 

Hay Duijkers). 

Erik Philipsen heeft gemeld dat het reclamebord weg is en hij betaalt wel 

een sponsorbijdrage. Er zijn een aantal borden die losgeraakt zijn. Jan 

Schoeber heeft er een aantal naar binnen gehaald en opgeborgen. 

We gaan een nieuw opstelling maken voor de reclameborden tegen de 

muur van het JNA gebouw; aluminium frame met nieuwe borden. 

Gijs neemt contact op met Erik Philipsen om onze excuses aan te bieden 

en te vertellen dat we nieuwe borden gaan plaatsen. 

Maurice Kassenbouw sponsort een afdak; ivm stormschade is het nu druk. 

Hier wordt aan gewerkt en hier komt nog een vervolg op. 

Jan Schoeber meldt dat er klinkers zijn verzakt, gaan we met NL Doet 

doen. Alsmede diverse renovatiewerkzaamheden. 

Jan Driessen: terugloop leden baancommissie, daarom is besloten om 

jaarlijks de banen los te maken door BTL. 

Voorstel van Bas om met spanlijnen te gaan werken, schijnt makkelijker te 

gaan. Jan en Bas gaan hiervoor informeren. 

Afgelopen jaar waren problemen met de regeninstallatie; Matje Alards is 

geweest en binnen 15 minuten was het probleem opgelost. Pluimpje voor 

Mat dat hij dit voor nop doet; we gaan een bloemetje laten bezorgen als 

dank. 

 
 
 
 
 
 
 
Gijs/ 
Robin 
 
 
Marielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marielle 

 



De gravelbak is beschadigd, Bas gaat hier naar kijken. 

Francois heeft zich helaas afgemeld als lid van TCA. Francois maakte ook 

deel uit van de baancommissie. Marielle heeft een bloemetje afgegeven 

als dank voor de inzet de afgelopen jaren. 

5 Verslag kantinecommissie 
Gertie is afwezig, dus geen toelichting. 

Er is weinig nieuws te melden, als er iets op is graag tijdig bij Gertie 

melden, bij voorkeur via Whatsapp. 

Verzoek naar alle leden: goed opruimen en alles aanvullen ! 

 
 

6 IVA (Instructie Verantwoord Alcohol) 
We hebben in het najaar 2019 controle gehad van 2 BOA’s; we konden 

helaas aan geen van de gemeentelijke verplichtingen voldoen. 

Het bestuur is hier al mee bezig om de benodigde formulieren te 

verzamelen. 

Als de kantine open is en er zijn leden aanwezig dient er altijd iemand te 

zijn met een IVA-certificaat. Tevens dient er een lijst aanwezig te zijn met 

registratie hiervan. Binnenkort stuurt Marielle een mail met een link naar 

alle leden. Via deze link kun je via de KNLTB voldoen aan de IVA. Zodra je 

het certificaat ontvangt naar tcamerica@hotmail.com mailen, zodat we dit 

kunnen registreren. 

Daarnaast dient er een bestuursregelement en clubregels in de kantine 

aanwezig te zijn. 

Ook dient de horecavergunning in orde te zijn. Ton Derix heeft zo’n 

horecavergunning, Gijs gaat dit bij Ton navragen. 

Het bestuur zorgt dat alles voor het begin van de competitie aanwezig is. 

Alles wordt verzameld in de blauwe map achter de bar. 

TCA is niet aansprakelijk voor overtredingen van ongediplomeerde leden 

die drank verschenken en bekeurd worden door BOA’s. Iedereen wordt in 

de gelegenheid gesteld om het IVA certificaat te halen. 

 
 
 
 
Marielle 
 
Marielle 

7 NL Doet:  
Zaterdag 14 maart gaan we aan de slag met kleine klusjes. 
We beginnen om 10.00 uur, staat de koffie en vlaai klaar; Marielle stuurt nog 
een mailtje naar alle leden. 
 

 
 
Marielle 
 

8 Toekomst TCA  
We hebben momenteel nog 39 leden. 

Gijs en Robin geven aan dat ze stoppen met het bestuur. 

Gaby wil graag lid worden van het bestuur; er wordt door de 

ledenvergadering gestemd en met alle stemmen is Gaby toegetreden tot 

het bestuur. 

Gijs heeft informatie aangevraagd om de verlichting te vervangen door 

LED-verlichting. Vanaf een bepaald bedrag kunnen we subsidie 

(20+15=35%) krijgen. De masten blijven gehandhaafd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Gijs 

mailto:tcamerica@hotmail.com


Nieuw sportcomplex voetbal is ver weg, dus voor ons blijft de situatie in 

ieder geval de komende jaar hetzelfde. 

Hoe krijgen we nieuwe leden; Gaby en Marielle gaan een initiatief nemen 

om nieuwe leden aan te trekken, bijv. de nieuwe buurt uitnodigen. 

9 Rondvraag 
Jan Schoeber; hoe zit het precies met het gebouw? Wordt er iets 
aangepakt. Gijs deelt mede dat we dit jaar e.e.a. gaan aanpakken. 
Jan Schoeber; hulp met het rollen van de banen aan het begin van het 
seizoen is zeer welkom. Met name de vaste groepjes op de vaste avond 
meehelpen. Als er iemand op elke avond meehelpt, is het zo gepiept. 
 
Theej Verheijen; is het mogelijk om de banen te draaien i.v.m. de zon. 
Qua afmetingen? Gijs en de baancommissie checkt of dit mogelijk is. 
 
Frenk Peeters; als er nog mensen zijn die graag bij het bestuur willen 
komen, iedereen is van harte welkom. 
 

 

10. Bonnen verloting 
Frenk verloot 2 bonnenkaarten van € 10,00 

De winnaars zijn: Gijs vd Munckhof en Hay Engels 

 

 
De aanwezigen worden getrakteerd op een drankje en de voorzitter sluit om 21.20 uur de vergadering. 


