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Verslag Algemene Ledenvergadering VLTC 21 maart 2016
Locatie: De Stek, 20.00 uur.

Dit jaar hebben 47 leden de Algemene Ledenvergadering bijgewoond. De vergadering kan
rechtsgeldig worden gehouden, omdat het minimum aantal leden, wat nodig is om de vergadering te
kunnen houden, aanwezig is.
Er hebben zich 19 leden afgemeld voor de vergadering (Ria Alewijnse, Sander van Asten, Arno v/d
Broek, Michiel Cremers, Sam Cremers, Gustav van Geloven, Johan de Haas, Gabi Klootwijk, Arjan
Kole, Arianne Kouwenberg, Peter Krath, Stanja Krath, Roland Mol, Joop Nagelkerke, Marianne
Sanders, Paul van Veghel, Ans Vink, Riëtte de Vries en Dave v/d Weide).

1. Opening en Mededelingen
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.

2. Terugblik op het verenigingsjaar 2015
In het Beleidsplan 2013-2016 hebben we 4 aandachtspunten geformuleerd:
1. Jeugd
2. Ledenbehoud en ledenwerving
3. Recreatief-prestatief tennis
4. Accommodatie
Deze 4 aandachtspunten worden kort besproken.

1. Jeugd
De jeugd is een belangrijk aspect in het Beleidsplan. Charl Schmeink (voorzitter Jeugdcommissie/JC)
geeft een korte presentatie over de JC. De JC is qua samenstelling sinds 2014 ongewijzigd (de foto
van de JC staat op de website).
Het doel van de JC is dat de jeugdleden het naar hun zin hebben. Dat geldt voor zowel de kinderen,
die alleen een balletje willen slaan, als de kinderen die fanatieker en meer prestatiegericht zijn.
We hebben op dit moment 101 jeugdleden. Belangrijk is om dit vast te houden.

Wat zijn de taken van de Jeugdcommissie:
● Begeleiden en (mede) organiseren van de trainingen. De Jeugdleden vullen een formulier in als

ze deel willen nemen aan de training (op de website wordt vermeld wanneer er de mogelijkheid
is om je in te schrijven). Sander van Asten (hoofdtrainer) deelt vervolgens de jeugdleden in. De
jeugdleden worden naar sterkte ingedeeld.

● Samenstellen van de competitieteams. Samen met Sander worden de teams ingedeeld (hierbij
wordt ook naar de sterkte van de tennissers gekeken). Het kan voorkomen dat jeugdleden van
Metzpoint of De Korrel competitie spelen bij VLTC en vice versa om homogene teams te kunnen
vormen.

● Organiseren van toernooien. Er worden gedurende het jaar verschillende toernooien
georganiseerd:

 Rood-Oranje toernooi ( toernooi voor de allerkleinste jeugdleden).

 Veldhovense Jeugd Tennis Cup; dit is de opvolger van de Gerard Smits Cup.
De clubkampioenen in de leeftijd categorie t/m 14 en t/m 17 van de Veldhovense
tennisverenigingen de Korrel, Metzpoint, David Lloyd en VLTC spelen tegen elkaar.

 Toernooien bij Metzpoint en de Korrel.

 De Veldhovense JeugdKampioenschappen (VJK). In het verleden werd dit altijd door VLTC
georganiseerd. Nu wordt dit gezamenlijk door VLTC, Metzpoint en de Korrel georganiseerd,
waarbij de verenigingen hebben afgesproken dat ieder jaar op een ander park wordt
gespeeld.
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 JIC (Jeugd Indoor Circuit): dit is voor de jeugdleden die fanatieker zijn en meer willen trainen.
Naast het feit dat ze een 2e keer trainen, worden er (binnen) wedstrijden gespeeld.

Overige activiteiten:

 Einde competitiefeest

 Winter Wollen Wanten Toernooi (dit wordt aan het begin van het jaar georganiseerd:
tennissen, oliebollen eten en film kijken). De eerste keer dat dit werd georganiseerd deden
20 a 25 jeugdleden mee, in januari 2016 waren dit er al 50!

 Jeugd Clubkampioenschappen. Deze worden in overleg met Co Crombeen georganiseerd.
Voor de zomervakantie wordt de voorronde gespeeld en tijdens het finale weekend voor de
senioren wordt ook de finale voor de jeugdleden gespeeld.

 Kamp. Het is de bedoeling dat er ook dit jaar weer een kamp wordt georganiseerd. Hoe en
wanneer dit plaats zal vinden, moet nog worden bekeken.

 Contacten met de KNLTB

 Tenniskids voor leden tot en met 12 jaar.

 Overleg met de overige Veldhovense tennisvereningen. De voorzitters van de JC’s overleggen
regelmatig met elkaar (over de stand van zaken, het gezamenlijk organiseren van activiteiten.
Daarnaast hebben zij afgesproken om geen leden bij elkaar weg te halen).

 Ledenwerving. O.a. Sjors Sportief: een initiatief van de Gemeente om kinderen kennis te
laten maken met verschillende sporten, waaronder tennis. Dit jaar hebben we 60
aanmeldingen.

 Jeugd vertegenwoordigen in het Bestuur.

2. Ledenbehoud en Ledenwerving
Op dit moment hebben we 698 leden (waarvan 101 jeugdleden). Dit is een daling van 12 leden ten
opzichte van vorig jaar. Uit de cijfers van de KNLTB blijkt dat het nog steeds een landelijke tendens is
dat het aantal leden daalt. De statistieken hierna geven de Ledenontwikkeling Landelijk KNLTB en de
Ledenontwikkeling VLTC weer. Daarbij moet worden aangetekend dat de KNLTB in september en
VLTC in maart het aantal leden meet/ telt.
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3. Recreatief-Prestatief Tennis
In het beleidsplan hebben we hierover het volgende vermeld:
“het verhogen van het tennisniveau binnen VLTC met behoud van gezelligheid”. VLTC moet meer
prestatief worden dan het nu is, met behoud van het recreatieve karakter. Het prestatief en
recreatief tennis gecombineerd en “hand in hand”.

Tijdens de ALV in maart 2015 hebben we naar aanleiding van de statistieken geconcludeerd dat VLTC
meer een “dubbel-vereniging” is. We hebben ons daarbij de vraag gesteld of we hier iets aan moeten
doen. In 2015 hebben we hier verder geen actie op ondernomen. In het kader van de samenwerking
met de Hogt hebben we dit jaar de Maart Single Maand georganiseerd. De speeltijd is, gedurende dit
evenement, aangepast naar een uur. In de toekomst zullen we moeten bekijken of dit een vervolg
krijgt en op welke wijze er vorm aan geven kan worden (in samenspraak met de organisatoren van
dit evenement).

4. Accommodatie
● In 2015 is de bouwcommissie gestart met de nieuwe ingang, de fietsenstalling en de beveiliging

van ons park. Zij hebben heel hard gewerkt en het resultaat mag er zijn.
● Per 1 april 2016 wordt de nummering van de banen aangepast: Baan 9 en 10 wordt Baan 1 en 2,

en de Banen 1 tot en met 8 worden 3 tot en met 10. De nieuwe bordjes hangen al op de banen,
maar zijn ten tijde van de ledenvergadering nog afgedekt.

Overige zaken
Op 25 januari 2016 is Piet van Gelderen overleden. Vanwege zijn ziekte had hij zijn lidmaatschap al
opgezegd/ was geen lid meer van VLTC. De voorzitter vraagt iedereen een minuut stilte in acht te
nemen.
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3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 maart 2015
De notulen worden per pagina doorgenomen. Een aantal opmerkingen/ vragen:
● Blad 3: een aantal keren per jaar komen leerlingen van het Sondervick College tennissen bij

VLTC. Destijds hebben we aangegeven dat we moeten kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat
dit leden oplevert voor VLTC (omdat dit tot nu toe niet of nauwelijks het geval is). Martijn van
Maasakkers stelt de vraag welke actie wij hier op ondernomen hebben. Het probleem is dat de
kinderen tijdens kantooruren tennissen (als gymnastiekles). Het feit blijft dat we deze leden
actiever moeten benaderen. Een optie is om na de lessencyclus de deelnemers te benaderen en
e.e.a. te vertellen over VLTC (actie Bestuur).

● Blad 4: Martijn van Maasakkers geeft aan dat het aantal deelnemers aan activiteiten afneemt.
Myrthe geeft aan dat er voor veel toernooien/activiteiten wel voldoende animo is en dat
afgelopen jaar geen activiteiten zijn geannuleerd. We kunnen wel proberen om meer aandacht
te besteden aan de activiteiten die georganiseerd worden. Martijn stelt voor om de leden, die
competitie spelen, te “verplichten” in te schrijven voor de Clubkampioenschappen. Het is echter
lastig om leden te verplichten, maar we kunnen de leden tijdens de competitie wel wijzen op de
inschrijving voor de Clubkampioenschappen.
Na afloop van de Clubkampioenschappen 2015 zijn deze door de commissie, een afvaardiging
van de paviljoencommissie en een afvaardiging van het bestuur geëvalueerd waarbij ook is
gesproken over de inschrijving. Overigens zijn de Clubkampioenschappen nog steeds een
drukbezocht en populair evenement.

● Verder zijn er geen op-of aanmerkingen en worden de notulen door de leden goedgekeurd.

4. Bestuurs-en commissieverkiezing, rooster van aftreden, vacatures
De volgende wijzigingen zijn door de ALV vastgesteld:
● Mart Noordraven is per 1 januari 2016 gestopt als voorzitter van de Accommodatie-commissie.

Ton Vermelis heeft hem opgevolgd.
● Myrthe Hinskens (voorzitter), Johan Klootwijk (voorzitter TC) en Charl Schmeink (voorzitter JC)

zijn aftredend, maar stellen zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. De leden gaan
akkoord met de herbenoeming. De komende 3 jaar maken zij weer deel uit van het Bestuur.

5. Financieel Overzicht van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015
De Balans 2015, Staat van Baten en Lasten 2015, de liquiditeitsbegroting en de begroting van 2016
worden getoond. Kopieën hiervan worden onder de aanwezige leden verspreid. Harry neemt een
aantal zaken met ons door.

Staat van Baten en Lasten.
In 2016 hebben we een (klein) verlies geleden. Er is een aantal mee-en tegenvallers:

Tegenvallers:

 We hebben minder inkomsten. Dit heeft te maken met het feit dat we minder leden hebben.

 Meer kosten exploitatiekosten (paviljoen). De afwasmachine is een aantal keren gerepareerd. Er
is voor gekozen om deze te laten repareren in plaats van een nieuwe te kopen, omdat dit
goedkoper is en gezien de verwachte levensduur te verantwoorden is.

 Bijdrage bardiensten. In de bijdrage van de bardiensten van 2014 was de bijdrage van 2013
verwerkt (de inning van de bardienstbijdrage over 2013 heeft in 2014 plaatsgevonden).

 De kosten voor de trainingen zijn hoger. Het aantal taakuren van de trainer is hoger dan vorig
jaar. Naast de trainingen krijgt de trainer nog taakuren vergoed. Dit hebben we met Sportivity
Service afgesproken.

 Uitgave trainingen jeugd. De allerkleinste jeugdleden krijgen in de winter training in de Heiberg.
Gezien het feit dat we meer jeugdleden hebben, moeten er meer banen gehuurd worden, wat
meer kosten met zich meebrengt.
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Meevallers:

 Kosten Onderhoud: het energieverbruik is lager (de eindafrekening van 2014 zit hier in).

 Expoitatie Open Toernooi: de OTC heeft meer geld overgehouden aan de organisatie van het
toernooi.

 KNLTB contributie: dit bedrag was in 2015 lager, omdat we minder leden hebben waarvoor we
een verplichting naar de KNLTB hebben.

Balans
Hier is niet veel in gewijzigd. Een aantal aspecten wordt benoemd:

 Investering Paviljoen. Hier zijn de verbouwing, het hekwerk en de toegangscontrole in verwerkt.

 Vaste Activa. De liquide middelen zijn met € 25.000,00 gedaald vanwege de investering in het
paviljoen.

 WOZ waarde en herwaarderingsreserve zijn gedaald.

Liquiditeitsoverzicht
In het liquiditeitsoverzicht is een voorziening voor het Lustrum (voor jubileumjaar 2017) opgenomen.

Begroting

 In de begroting is 1 post nog niet opgenomen: de kosten van € 240,00 voor de reanimatiecursus.

 In de begroting is de sponsorbijdrage verhoogd, omdat we verwachten meer sponsors te krijgen
met een nieuw sponsorplan.

 Exploitatiekosten zijn verlaagd.

De aanwezige leden gaan akkoord met de begroting 2016.

We hebben dit jaar onvoldoende saldo om met de renovatie van de kleedruimten uit te voeren (de
renovatie komt later in de vergadering aan de orde).

Margje Moonen vraagt of er nog speeltoestellen voor kinderen worden geplaatst. Er is met Basko
afgesproken dat de “oude” speeltoestellen aan de kant van Basko blijven staan en dat we niet zonder
meer nieuwe speeltoestellen op het grasveld aan onze kant van het hekwerk zullen plaatsen. Wij
moeten onderzoeken of het mogelijk is in de buurt van de ingang een speeltoestel neer te zetten.

Berry Slijkhuis vraagt hoe het zit met de financiering voor de rolstoeltennissers. Zij krijgen korting op
de contributie. Het rolstoeltennis staat financieel los van VLTC. De baanhuur en inhuur trainers gaat
buiten onze vereniging om.

Verslag Kascommissie
De kascommissie, Roland Mol en Johan de Haas, konden helaas zelf niet aanwezig zijn. Roland en
Johan hebben na de uitgevoerde kascontrole aangegeven dat er sprake is van een deugdelijke
financiële verslaglegging. Steekproefsgewijs is een aantal posten gecontroleerd en er zijn geen
afwijkingen of specifieke tekortkomingen geconstateerd. De penningmeester wordt met applaus
gedechargeerd voor zijn uitstekende financiële verslaglegging. Roland Mol heeft zich herkiesbaar
gesteld en Paul Rademakers heeft zich aangemeld als opvolger van Johan de Haas. De leden gaan
hiermee akkoord.
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7. Renovatie Kleedruimtes
Het Bestuur heeft de accommodatie-commissie gevraagd om te onderzoeken naar de mogelijkheden
om de kleedruimten te renoveren. Daarnaast hebben we de leden, via de nieuwsbrief gevraagd om
hun wensen/ideeën met betrekking tot de renovatie kenbaar te maken. Ton Vermelis geeft tijdens
de ALV een presentatie, waarin de volgende zaken aan de orde zijn gekomen:

Uitgangspunt

 Waar moeten wij, als vereniging, bij een kleedruimte, aan voldoen? De Leidraad hiervoor is de
brochure Normen en Richtlijnen voor sportaccommodaties voor tennis (uitgave van de KNLTB).

Kleedruimtes

 Minimaal 1 kleedruimte voor de dames en 1 voor de heren is gelet op ons huidige aantal leden
gewenst en vereist.

 Afmeting per ruimte minimaal 16 m2.

 Hoogte minimaal 2.60 m.

 Per Kleedruimte moeten er minimaal 4 douches zijn met een oppervlakte van minimaal 8.00 m2

(dit is inclusief toiletruimte en wastafel).

 De hoogte van de douches moet ook minimaal 2.60 m2 zijn.

 Per kleed/wasruimte 1 wastafel (een tweede kan/mag bij de toiletten).

 Afwerking van de ruimte:

 vloer: antislip, stootvast, slijtvast en hygiënisch

 wanden: vochtwerend, stootvast, hygiënisch (tegels hebben de voorkeur)

 plafonds: vandaal-en vochtbestendig

Verlichting

 Op vloerniveau minimaal 100 Lux.

 Inbouw armaturen ledverlichting : vandaalbestendig en waterdicht.

 Noodverlichting verplicht en moet voldoen aan NEN 1010.

Verwarming

 Temperatuur van de ruimte moet minimaal 18 graden zijn. Dit kan uitsluitend met
vloerverwarming, die tevens vochtregulerend is.

Ventilatie

 Kleed- en wasruimte minimaal 10 keer per uur verversen en de voor de toiletten minimaal 25 m3

per uur;

 Geen hinderlijke luchtstromingen;

 Mechanische afzuiging;

 Bewegingsdetectie met tijdschakelaar;

 Minimaal tot 1 uur na gebruik.

Warmwatervoorziening

 Huidige installatie voldoet.

 Volautomatisch leidingspoelsysteem ter voorkoming legionella.

Toiletten oude ingang
De huidige toiletten bij de voormalige entree hebben de volgende nadelen:

 Ze zijn erg gedateerd en niet geïsoleerd

 Onderling contact, lichtkoepel over de dames- en herentoilet

 Stalen kozijn met enkel glas.
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Een totale renovatie is noodzakelijk, maar de vraag is of dit verantwoord is. De Accommodatie
Commissie geeft aan dat er mogelijkheden denkbaar zijn om deze ruimte anders te benutten: een
bestuurskamer, als leveranciersingang of betrekken bij berging voor de PC die om opslagruimte
verlegen zit.

We kunnen de huidige kleed-en doucheruimten voorzien van nieuw sanitair, nieuwe vloer- en
wandbetegeling, nieuwe plafonds, het aanpassen van de verwarming etc. De geschatte kosten
hiervoor zijn € 25.000,00, maar dit is een onverantwoorde investering, omdat het probleem hiermee
niet wordt opgelost.
De problemen worden veroorzaakt door:

 onvoldoende of geen vloerisolatie

 geen dakisolatie

 slechte of geen wandisolatie

 onvoldoende luchtverversing

Als we verantwoord willen investeren, zullen we terug naar de basis moeten en beginnen met
isoleren. Anders hebben we over een aantal jaren hetzelfde probleem. Ook de huidige
vloerverwarming functioneert onvoldoende.

De accommodatie-commissie stelt de volgende aanpak voor:

 Huidige vloer verwijderen en vervolgens aanbrengen van goede vloerisolatie en betonvloer

 Dakbedekking verwijderen en vaste dakisolatie aanbrengen (hier is net voldoende hoogteruimte
voor)

 Bouwkundige voorzieningen t.b.v. nieuwe toiletten

De minder valide douche komt in het voorstel voor de verbouwing te vervallen en wordt
geïntegreerd in de reguliere doucheruimte (met bijbehorende voorzieningen). Het minder valide
toilet blijft.

De vraag is wat de kosten zijn als we dit goed aan willen pakken. De Accommodatie Commissie heeft
verschillende offertes opgevraagd:

 Vernieuwen sanitair en tegelwerk zonder bouwkundige aanpassingen e.d. € 20.000 - € 22.000;

 Firma Stravens in combinatie met Firma Schurgers voor totale renovatie: de kosten bedragen
tussen de € 56.000 en € 59.000, inclusief BTW, bezemschoon opgeleverd en handhaving prijspeil
bij uitvoering in wintermaanden 2017.

 Firma Aqualon in Riethoven heeft alles opgenomen, maar ondanks verzoeken, mails e.d. hebben
zij niets meer van zich laten horen.

 Firma Van Zeelst in Best heeft recent, via één van onze leden, interesse getoond, maar heeft nog
geen prijsopgaaf kunnen aanbieden. Dit wordt vervolgd.

Gerard Dielissen vraagt of het geen optie is om de volledige kleedruimten af te breken en opnieuw
op te bouwen. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn en de Accommodatie Commissie zal dit idee
meenemen.
Ton vraagt de leden, als er meer ideeën zijn, dit aan de Accommodatie Commissie door te geven.

Berry Slijkhuis vraagt of we een hypotheek kunnen nemen om de verbouwing te financieren. We
verwachten dat de bank geen hypotheek voor de verbouwing zal verstrekken. Daarnaast hebben we
tot op heden alle verbouwingen e.d. zelf kunnen financieren. We verwachten dat we volgend jaar
voldoende financiële middelen hebben om de renovatie te kunnen bekostigen.
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Als we besluiten om tot renovatie over te gaan, moeten we dit, gezien de hoogte van de investering,
via een Buitengewone Algemene Ledenvergadering (als dit in 2016 aan de leden voorgelegd wordt)
of tijdens de reguliere ALV in maart 2017 (als dit volgend jaar aan de leden voorgelegd wordt) doen.

Linker foto is huidige situatie / rechter foto is voorgestelde situatie:

Ton wordt bedankt voor zijn heldere en uitgebreide uitleg.

8. Inkoopcontract Horeca
Het inkoopcontract met de vorige leverancier liep op 31 december 2015 af. De Paviljoencommissie
heeft veel gesprekken met grote leveranciers gevoerd met als resultaat een nieuw contract met een
andere leverancier: Bavaria.
Er is om verschillende redenen voor Bavaria gekozen:

 Goede Kwaliteit

 Persoonlijke aandacht

 Nieuw aanbod

 Financieel gunstige prijzen en (omzet) afspraken. We krijgen een korting in procenten op de
inkoopprijs in plaats van vaste prijzen (die niet meebewegen met prijsstijgingen).

Voor de Paviljoencommissie is het prettiger als we een meerjarig contract hebben met een
leverancier. We kunnen een contract voor 5 jaar met Bavaria afsluiten. Daarbij krijgen we een
startbonus van € 2.500 (exclusief btw). Daarnaast krijgen we een jaarlijkse omzetkorting.

Berry Slijkhuis geeft aan dat de Veteranen liever Jupiler bier drinken dan Bavaria en er is een ander
merk tomatensap. Uiteindelijk wordt aan de leden gevraagd of zij met dit voorstel en het nieuwe 5-
jarige contract akkoord gaan. De leden gaan hiermee akkoord. Het contract zal door het bestuur
worden ondertekend.

9. Samenwerking TV de Hogt
Vorig jaar tijdens de ALV hebben we toestemming gekregen van de leden om de samenwerking met
de Hogt verder te onderzoeken. Het doel van het onderzoek was om zoveel mogelijk leden voor de
tennissport te behouden.
Na de ALV is een werkgroep geformeerd, waar 3 leden van de Hogt en 3 leden van VLTC in zaten. In
de periode april tot juni 2015 hebben zij onderzoek gedaan en een advies aan de besturen van beide
verenigingen uitgebracht. De plannen/het advies zijn/is in september 2015 tijdens een gezamenlijke
bijeenkomst aan de aanwezige leden gepresenteerd.
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Naar aanleiding van het onderzoek is besloten dat 2016 een jaar van samenwerking is, zodat vanaf
de winter 2015/2016 activiteiten gezamenlijk kunnen worden georganiseerd (zoals de Interne
Wintercompetitie en de LMC: leden van de Hogt kunnen bij VLTC inschrijven en vice versa)
Op 3 april is het openingstoernooi, wat zowel door een lid van de Hogt als de commissie van VLTC
wordt georganiseerd.

Tijdens de ALV van de Hogt in februari 2016 heeft een aantal leden te kennen gegeven te willen
onderzoeken of het toch mogelijk is dat de Hogt als vereniging verder kan gaan (mogelijk in
afgeslankte vorm). Hoe dit zich verder ontwikkelt, moeten we afwachten. In ieder geval nemen we in
het najaar een beslissing hoe en of we verder gaan en in welke vorm.

 Berry Slijkhuis vraagt of bekend is hoeveel leden van de Hogt er bij VLTC tennissen. Johan
Klootwijk zal nakijken of het mogelijk is dit via ons Afhangbord te achterhalen. Het probleem
is echter dat niet iedereen een baan reserveert via het daarvoor bedoelde systeem (vooral
niet op de momenten dat het niet druk is op het park).

 Mario Leuverink vraagt of we van plan zijn om te fuseren met de Hogt. Er zijn verschillende
mogelijkheden, maar we weten nog niet wat er in september wordt besloten.

 Gerard Dielissen vraagt of de Clubkampioenschappen samen met de Hogt worden
georganiseerd. Co Crombeen geeft aan dat dit jaar de Clubkampioenschappen nog niet
samen met de Hogt worden georganiseerd, omdat het nog twee afzonderlijke verenigingen
met eigen clubkampioenen zijn.

10. Ingediende Voorstellen
Er zijn geen voorstellen ingediend.

11. Lustrumjaar en- commissie
Volgend jaar, 2017, bestaat VLTC 55 jaar en dit willen we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. In
verband hiermee moet een lustrumcommissie worden gevormd. Frans Bergmans heeft Roland Mol
bereid gevonden om de kartrekker van de Lustrumcommissie te worden. Als er leden zijn, die deel
willen nemen in deze commissie, kunnen zij zich melden bij Frans Bergmans of Roland Mol.

12. Rondvraag

 Er is door één van de leden, die er vanavond zelf niet bij kan zijn, de vraag gesteld wanneer de
webcam weer werkt. De huidige webcam is kapot en er moet bekeken worden of we een andere
webcam gaan kopen. Behalve de webcam zijn er andere mogelijkheden om te weten of er
gespeeld kan worden: Via KNLTB afhangbord kun je kijken wat de actuele baanbezetting is. Op
de website van VLTC kun je lezen of er gespeeld kan worden (indien dit niet het geval is, wordt
hier expliciet melding van gemaakt).

 George van de Wiel geeft aan dat de achterlijnen glad zijn. Gustav van Geloven heeft namens
het bestuur veel tijd en energie gestoken in overleg met de leverancier en de gemeente om dit
probleem op te lossen. De uitkomst hiervan is dat de leverancier heeft besloten om de lijnen te
frezen. We moeten volgend jaar bekijken of dit afdoende is. Mocht dit niet het geval zijn, gaan
we opnieuw met de Gemeente en de leverancier in gesprek. Wij danken Gustav voor de moeite
en tijd die hij hierin heeft gestoken.

 George geeft daarnaast aan dat er teveel infill op de baan ligt. Dit blijkt niet het geval te zijn,
want de infill bij VLTC is zelfs minder dan de vereiste hoeveelheid.

13. Sluiting
De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst.
En biedt de aanwezigen, namens de vereniging, een drankje aan.


