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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 5 MAART 2018 

LOCATIE: DE STEK 

AANVANG: 20.00U 

Dit jaar hebben 47 mensen de algemene ledenvergadering bijgewoond. Dit is inclusief bestuur. 

De vergadering is hiermee rechtsgeldig, omdat het minimale aantal leden, wat nodig is om de 

vergadering te houden, aanwezig is.  

Daarnaast hebben we 15 afmeldingen ontvangen (Johan de Haas, Ria Alewijnse, Ans de Zeeuw, Wim 

Smeets, Suzy van Osch, Ingeborg Kattenbusch, Ron Willems, Corry Vervat, Thomas Wassercordt, 

Stanja en Peter Krath, Joan Faasen, Rilpho Donker, Paul Rademaker en Gabi Klootwijk). 

 

1) Opening en Mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom en dankt hen voor de aanwezigheid.  

 

2) Notulen ALV 20 maart 2017 

De voorzitter heeft de notulen pagina voor pagina benoemd, maar er zijn hier geen op- of 

aanmerkingen op. De secretaris (dat was vorig jaar nog Corry Vervat) wordt bedankt voor de 

vastlegging.  

 

3) Terugblik verenigingsjaar 2017 

Helaas zijn er twee (oud-)leden overleden in 2017, Frans Couwenberg en Fons Verhagen.  

De voorzitter vraagt om gezamenlijk een moment stilte in acht te nemen.  

 

Over het algemeen was 2017 een relatief rustig jaar.  

Lustrum: 

Een hoogtepunt was het 55 jarig lustrum. Dit werd gevierd in het weekend van 8, 9 en 10 september. 

Het was een zeer geslaagd weekend. Op de vrijdagavond is een PubQuiz georganiseerd, dit was een 

groot succes! 

Op zaterdag en zondag was er een vol dagprogramma met veel enthousiaste deelnemers. 

De voorzitter bedankt de lustrum commissie voor alle inzet en betrokkenheid. Het was een goed 

team welke de organisatie top had geregeld. 
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Hieronder enkele foto’s van het lustrum 2017! 
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Renovatie toiletten, kleed- en doucheruimtes: 

Een mooi resultaat, de nieuwe toiletten en de kleed- en doucheruimtes. Met dank aan de inzet van 

de accommodatie commissie. Er is nog wel een aantal aandachtspunten maar deze worden goed 

opgepakt door de AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Werving sponsoren:  

Afgelopen jaren hebben we een 4 tal nieuwe baansponsoren mogen verwelkomen. Dit zijn: 

Tuincentrum Coppelmans, Slim Bezig!, Van Zelst en TIB Nederland.  

Daarnaast hebben de Regiobank en Veldsink Adviesgroep een éénmalige sponsoring gedaan in de 

vorm van nieuwe scoreborden. Dank aan iedereen voor de sponsoring.  

De intentie is om met de actieve werving van sponsoren door te gaan. Bij ideeën, informeer het 

bestuur.  

Bert Goeijers vraagt wat is TIB? Dit is een technisch installatie bedrijf gevestigd in Veldhoven op de 

Korze (bedrijf van Paul Hol).  

Trainingen: 

Sander Van Asten is onze hoofdtrainer.  

Frank Bierhuizen is in het najaar gestopt als trainer.  

Joyce Mennen is erbij gekomen, een leuke jonge aanvulling, zij geeft vooral jeugdtrainingen.  

Nieuw systeem bardienst: 

We zijn meegegaan met het nieuwe systeem van de KNLTB.  

Het heeft langer geduurd dan gehoopt, maar iedereen heeft er al wel gebruik van gemaakt middels 

het inschrijven van de bardienst. 

Leden van verdienste: 

Er zijn drie leden van verdienste geweest in 2017, zij zijn benoemd op de ALV van 20 maart 2017.  

Het betreft: Theo Meeuwsen, Ann Ockhuijsen en Dries Ockhuijsen.  

Nieuwe huisstijl: 

VLTC heeft een nieuwe huisstijl. Deze is terug te zien op de slides van de ALV. Er is hiervoor gekozen 

om meer eenheid te krijgen bij uitingen. Denk hierbij aan nieuwsbrieven, maar ook aan flyers en 

posters.  

Nieuwe bestuurssamenstelling: 

In de algemene ledenvergadering van 20 maart 2017 zijn Corry Vervat en Harry Kouwenberg 

afgetreden. Nicole Wassercordt en Michiel Boshouwers hebben hen opgevolgd.  

Ledenverloop 2016 – 2018: 

De cijfers in de grafiek zijn gebaseerd op de aantallen van eind februari.  

Het leeftijdsverloop is natuurlijk verloop. Er is een lichte daling zichtbaar, hier zijn geen zorgen over.  

Op 14 maart starten twee senioren groepen met proeflessen, er zijn hier 15 aanmeldingen voor.  

De proeflessen van de Junioren starten op 4 april. Maar hiervoor bezoekt Sander van Asten de 

basisscholen en op de open dag van 18 maart a.s. wordt hier extra aandacht aan besteed.  

Tot zover zijn er geen vragen. De voorzitter geeft het woord aan Charl Schmeink, voorzitter 

Jeugdcommissie.  
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Het Jeugd Totaal Plan: 

Er zijn 103 jeugdleden, hiervan nemen 94 jeugdleden deel aan het Jeugd Tennis Totaal lidmaatschap 

(JTP). 

Er is het Jeugd Totaal Basis pakket en het Jeugd Totaal Plus pakket. Het verschil hiertussen is dat je bij 

de basis 1x per week kunt trainen. Bij Plus kun je flextrainen dat wil zeggen zo vaak je wilt per week 

trainen. Er zijn ca. 40 deelnemers voor basis en ca. 54 voor Flex. Met name de jongste jeugd kiest 

voor basis.  

Flextraining: voordelen hiervan zijn dat je makkelijk kunt schuiven qua tijd, en je kunt meerdere 

keren per week gaan trainen. Er is voor de Flextraining een testperiode geweest, deze is positief 

afgerond en geëvalueerd.  

In het JTP vallen meerdere zaken zoals contributie, training, verenigingsshirt, competitie, eigen 

toernooien, clubkampioenschappen en het einde competitie evenement. Het is een lidmaatschap 

met een looptijd van september tot en met augustus en wordt in principe aangegaan voor een jaar. 

Er wordt voor het JTP 2x per jaar geïncasseerd.  

Op deze manier blijft het verschil met bijvoorbeeld voetbal en hockey minimaal doordat alles in één 

pakket wordt aangeboden, en niet voor de training, competitie e.d. apart aangemeld en betaald 

moet worden. 

Bert Goeijers vraagt of dit niet allemaal extra veel rompslomp is.    

Nee, het is weinig tot geen verschil met de vorige vorm. Er is ook nog steeds verdeling tussen rood, 

oranje, groen en geel bij de trainingen, dus gewoon trainen op eigen niveau.  

Ank Heemskerk vraagt: de looptijd is van september t/m augustus, wat gebeurt er wanneer een kind 

na een half jaar niet meer wil tennissen? 

Reactie bestuur: Als uitzondering mag door een jeugdlid na het 1e halfjaar worden opgezegd, er zal 

dan niet meer voor het 2e half jaar geïncasseerd worden. Maar dit is niet de intentie. De intentie is 

dat het lidmaatschap voor het hele jaar wordt aangegaan en dat voor een jaar betaald wordt.  

De grootste kostenpost is de training binnen het JTP.  

Daarnaast vraag Ank Heemskerk, maar waarom dan niet in 1 keer incasseren? 

Dit doen we niet omdat de kosten dan te hoog worden. Daarnaast betaalt VLTC ook de training per 

half jaar.  

Roland Mol vraagt wat het doel is van het JTP? 

Reactie bestuur: Het doel is meer betrokkenheid te krijgen en het vergroten van het aantal 

jeugdleden. Daarnaast betere concurrentie met voetbal en hockey. Daarnaast ook om de kinderen 

meer/ vaker te laten tennissen en daarmee volgt uiteindelijk ook een hoger niveau. 

Jacques Heemskerk vraagt of het mogelijk is om alle incasso’s (ook voor senioren) per september te 

laten verlopen? 

Dit is lastig in verband met het telmoment van de KNLTB. De KNLTB houdt tot op heden vast aan het 

lidmaatschap per kalenderjaar.  
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Vooruitblik jeugd 2018: 

Er komt een nieuw toernooi, het mini-maxi toernooi (ouder-kind toernooi), hierbij zal ook Sportivity 

Service aanwezig zijn met een evenement.  

Op 2e paasdag speelt de World tour Oranje thuis, dit wordt net zoals afgelopen jaar gecombineerd 

met een gezellig paasontbijt.  

Er zal net zoals in 2016 ook dit jaar weer een tenniskamp komen. Dit is op 8 en 9 september, locatie 

is in de bossen in Vessem. De jeugdcommissie is druk bezig met leuke ideeën.  

Bert Goeijers vraagt waarom de jeugd niet meer binnen traint.   

We vinden het belangrijk de jeugd zoveel mogelijk bij VLTC te laten spelen om clubgevoel te 

ontwikkelen. Het buiten is net zo goed te doen. Indien nodig kan er uitgeweken worden naar binnen. 

Tevens is het voordeel dat het flexibel tennissen is, dus bij slecht weer kun je een dag later ook gaan 

tennissen.  

 

4) Jaarstukken 2017 

De penningmeester, Michiel Boshouwers, bespreekt de jaarstukken met de aanwezigen. 

De staat van Baten en Lasten 2017, de Balans 2017 en het Liquiditeitsoverzicht 2017 worden 

besproken. Kopieën hiervan zijn aan het begin van de avond onder de aanwezige leden verspreid. 

 

Staat van baten en lasten:  

In totaal is er een positief exploitatie resultaat van € 933,=. 

Er is een groot positief verschil ten opzichte van vorig jaar van € 7.000,=.   

Dit positieve verschil wordt vooral veroorzaakt door: 

- Stijging sponsorbijdragen 

- Beëindiging van de huur tennisbanen voor de jeugd in de Heiberg. 

Verdere toelichting: 

Naast de bovengenoemde verbeteringen zijn zowel de baten en lasten grotendeels vergelijkbaar met 

2016. Meevallers op de begroting zijn het overschot, ten opzichte van de voorziening, voor het 

lustrum en de onderschrijding van de begroting door de Accommodatie commissie. Tot slot is de 

Paviljoen omzet is nagenoeg gelijk gebleven, evenals de daaraan toe te rekenen kosten. 

Balans: 

Er zit weinig verschil in de posten ten opzichte van het jaar ervoor.  

Wel is het eigen vermogen gedaald. We hebben de renovatie van de kleedkamers uit eigen middelen 

gefinancierd. We schrijven niet af op de renovatie van de kleedlokalen. 
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Voorzieningen: 

Deze blijven gelijk aan vorig jaar. We voegen weer €2.000 aan voorziening onderhoud en voegen 

€1.200 toe aan het overschot van het lustrum voor de feestelijkheden over 5 jaar. 

Banksaldo: 

Het banksaldo is afgenomen van € 55.000,= naar € 12.000,=. Dit komt vanwege de renovatie van de 

kleedruimtes. 

Bert Goeijers vraagt waarom staat er op de sheets nog steeds Rabobank terwijl we over zijn naar de 

regiobank.  

De jeugdcommissie, accommodatie commissie en Penningmeester zijn over naar Regiobank. 

De paviljoencommissie zit nog bij de Rabobank evenals de rollers. Zowel Rabobank als Regiobank 

staan op sheet vermeld.  

Ton Vermelis vraagt, er stond € 39.000,= op de Rabobank, waar is dat geld gebleven? 

Dit geld is gebruikt voor de renovatie van de kleedkamers, zie ook de daling van de 

herwaarderingsreserve. 

Controle kascommissie.  

Marja van Mol en Paul Rademaker hebben de controle van de kascommissie dit jaar gedaan.  

Paul Rademaker heeft zich moeten afmelden voor de ALV, daarom doet Marja van Mol verslag van 

de controle. De penningmeester Michiel Boshouwers heeft duidelijke uitleg gegeven aan de 

kascommissie hoe de administratie in elkaar steekt. De kascommissie heeft steekproeven gedaan, 

deze zijn allen door de penningmeester toegelicht. Ook het overzicht van de paviljoencommissie en 

accommodatie commissie zijn gezien.  

De hele materie is toch wat uitgebreider dan de kascommissie had verwacht. Ze geven een 

compliment aan de nieuwe penningmeester, hij heeft de taak goed overgenomen! 

Het lage banksaldo is een punt van aandacht. Wel fijn dat er een positieve ontwikkeling is bij de 

sponsorgelden.  

 

De penningmeester wordt gedechargeerd van zijn taak voor de financiële verslaglegging over 

2017. 

Benoeming nieuwe kascommissie 2018. 

Marja van Mol stelt zich herkiesbaar. Wim van Vlerken heeft zich aangemeld als opvolger van 

Paul Rademaker. De leden gaan hiermee akkoord. 
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5) Begroting 2018 

De banen 3 t/m 10 zijn afgeschreven. Hierdoor is de afschrijving €5.000 lager dan in voorgaande 

jaren.  

Voor volgend jaar verwachten wij geen grote investeringen. Daardoor is er reserve voor eventuele 

andere plannen.  

Meer jaren begroting. 

Hierop staan naast de standaard bedragen, waarin geen wijzigingen zijn aangebracht, maar ook een 

vooruitblik op de invloed van toekomstige investeringen op ons saldoverloop.  

Liquiditeitsbegroting. 

Investeringen: hieronder valt de renovatie van baan 3 t/m 10 en de renovatie van baan 1 en 2.  

Baan 1 en 2 worden later gerenoveerd, deze zijn namelijk later aangelegd dan baan 3 t/m 10.  

Daarnaast overwegen we LED verlichting aan te leggen.  

Renovatie voor de keuken in samenwerking met de accommodatie commissie en het vervangen van 

het meubilair. 

Gustav van Geloven vraagt, is er al een afspraak met de gemeente geweest over het vervangen van 

de banen? 

Myrthe en Johan zijn onlangs bij de gemeente geweest. De levensduur van de banen stond op 10 

jaar, maar door ervaringen met de banen, is dit niet meer leidend. Zodra de banen aan vervanging 

toe zijn, gaan Myrthe en Johan het gesprek opnieuw aan met de gemeente. Voorzitter geeft aan dat 

we geen voorstander zijn om de banen eerder te laten vervangen dan nodig is.  

Bert Goeijers vraagt, wat zijn de kosten voor LED, sparen we hier al voor? 

De Penningmeester geeft aan dat hij is uitgegaan van een kostenpost van € 80.000,= voor de LED 

verlichting. Dit is een ruwe en ruime schatting. Hiervoor gaat geld nodig zijn. Zodra de plannen wat 

concreter zijn zal een definitieve begroting en financieringsvoorstel worden gemaakt. Tevens zal 

hiervoor een besluit van een (bijzondere) algemene ledenvergadering noodzakelijk zijn. 

Roland Mol vraagt, is er met de € 80.000,= ook al rekening gehouden met besparingen in 

energiegebruik en eventuele subsidie?  

Nee de begroting van € 80.000,= betreft alleen de kosten. Het is bij het bestuur bekend dat de 

huidige subsidie regeling loopt t/m 2020.  

Gustav van Geloven vraagt, in 2023 staat dat de kas leeg is als we bij de huidige investeringen blijven. 

Dit is zeker een aandachtspunt. Een liquiditeitsbegroting is indicatief. De penningmeester deelt de 

mening van Gustav dat een dergelijk verloop onwenselijk is. Bij toekomstige besluitvorming moeten 

we daar inderdaad rekening mee houden. 

 

Wim van Vlerken geeft aan dat crowdfunding eventueel interessanter is dan een financiering bij de 

bank voor de kosten van LED.  

Klopt. Tevens is er ook al bij de gemeente over gesproken omtrent de financiering van de LED. 
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Peer Berkvens vraagt, waar zit het prijsverschil in bij kosten begroting banen 3 t/m 10 en 1 en 2. 

Bij de banen 3 t/m 10 hebben wij als vereniging alleen de meerprijs betaald voor de aanleg van 

smashcourt in verhouding tot de aanleg van kunstgras zand.  

De investering voor baan 1 en 2 is volledig door VLTC gedaan. 

Exploitatie begroting 2018. 

Er is een positief exploitatie saldo van € 4.500,= begroot. 

Dit komt door de volgende zaken: 

- lagere afschrijving van de banen 

- overige posten zijn min of meer gelijk 

- de contributie iets laten dalen, dit in verband met daling van de leden 

- bijdrage van de barexploitatie is gelijk gebleven, wellicht een klein risico in verband met daling van 

de leden 

- KNLTB kosten zijn iets lager, door het leden aantal.  

- Sponsorbijdrage is iets lager aangehouden, dit vanwege een éénmalige bijdrage van RegioBank en 

de Veldsink Advies Groep en de donatie van ING waarop we niet perse mogen rekenen.   

 

Gustav van Geloven vraagt, er is afgelopen jaar alleen een prijsverhoging van de koffie geweest. 

Waarom is dit niet via de algemene ledenvergadering gegaan? 

De voorzitter, er is geen verplichting voor een stemming voor de verhoging van de prijs van 

consumpties.  

Ger Hendriks voegt hier nog aan toe, er zijn wat prijsstijgingen in de inkopen, maar het is niet de 

verwachting dat deze prijsstijgingen doorgevoerd hoeven te worden op onze prijzen.  

Ank Heemskerk vraagt, de bijdrage bardienst is € 40,= per persoon. Dit geldt voor 2 bardiensten. Dus 

€ 20,= per bardienst. Is dit niet wat weinig? 

We willen het niet als een boete zien. En we zien ook geen noodzaak om dit bedrag te verhogen. 

Door deze bijdrage kan er een kleine vergoeding worden gegeven aan diegene die extra bardiensten 

draaien. 

Bert Goeijers vraagt, wat is dotatie voorziening onderhoud? 

Dit is een reservering voor de uitgaven die je denkt te gaan maken. In dit geval voor onderhoud 

welke buiten de normale begroting voor jaarlijks onderhoud valt. 

Ger Hendriks geeft aan, er is een teruglopend ledenaantal. Is het eventueel nodig om de bardiensten 

aan te passen naar 3 keer?  

Dit zou een mogelijkheid zijn, we blijven dit in gaten houden.  

Wim van Vlerken geeft als aanvulling dat hij 3 bardiensten draaien een goede oplossing vindt. 
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Roland Mol vraagt naar het advies van de kascommissie van vorig jaar omtrent een pinapparaat. 

De verwachting is dat het pinapparaat deze week binnen komt. Het doel was om hier mee te 

beginnen net voordat de competitie begint. Er is voor nu een jaarcontract afgesloten. 

Ton Vermelis vraagt waar gaat voorkeur naar uit bij de competitie, PIN of cash betaling?  

De voorkeur gaat uit naar PIN. Wel moeten we bekijken vanaf welk bedrag gepind kan worden. 

Ger Hendriks vraagt zich af hoever we gaan met de pinbetalingen? Contactloos etc? 

Er is voor het meest eenvoudige apparaat is gekozen. Dat betekent dat het apparaat met een 

internetkabel bevestigd wordt. Er dient een bedrag ingetoetst te worden waarna er betaald kan 

worden. De ervaring zal leren hoe dit verloopt. 

Margje Moonen vraagt hoe het met de kosten van het pinapparaat zit.  

De kosten hiervoor zijn meegenomen in de begroting bankkosten, zie sheets. 

Johan Klootwijk geeft aan dat de ervaring van vorig jaar leert dat heel veel verenigingen PIN 

gebruiken. Er zijn zelfs verenigingen welke volledig met PIN werken.  

Voorzitter bedankt de Penningmeester voor de duidelijk sheets en toelichting. 

 

Voorstel wijziging contributie. 

Dit voorstel voor wijziging contributie is een verlengde op de begroting. 

De wens is om het contributiesysteem te vereenvoudigen. We willen de contributie van alle 

jeugdleden en aspiranten gelijk stellen op € 65,=. 

Daarnaast ontvangt het 3e, 4e en 5e gezinslid momenteel korting op de contributie. Dit geldt voor 32 

gezinnen. Dit is een bedrag van € 295,= op jaarbasis.  

Beide wijzigingen geven administratieve eenvoud. Zeker ook bij het Jeugd Totaal lidmaatschap. 

Het voorstel is om dit per 2019 in te laten gaan.  

Jacques Heemskerk vraagt, is het een optie om het kostenneutraal aan te passen? Bijvoorbeeld de 

aspiranten en de jeugd op € 60,= zetten? 

De voorkeur gaat hier niet naar uit omdat er veel minder aspiranten (t/m 11 jaar) dan jeugdleden zijn 

(12 t/m 18 jaar). Als vereniging zouden we dan minder contributiegelden ontvangen.  

Gustav van Geloven vraagt of wij weten hoe het bij de andere verenigingen geregeld is met de 

gezinskortingen. 

Bij ons is dit niet bekend. 

 

Co Crombeen vult aan dat het nieuwe ledensysteem niet is ingericht op evt. families ed. en dat het 

voor de incasso van de contributie veel makkelijker is om met meer uniforme bedragen te werken.  
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Rien Kooiman vraagt waarom er destijds is besloten om korting te geven op de contributie voor 

rolstoelers. 

Gustav van Geloven beantwoordt deze vraag. Dit is destijds zo besloten omdat de ervaring leert dat 

rolstoelers in het algemeen minder financiële draagkracht hebben.  

Stemming voorstel:  

2 tegen stemmers (Harry Kouwenberg en Martijn van der Pijl) 

Hiermee is het voorstel aangenomen. 

 

6) Bestuurs- en commissieverkiezing. 

Dit jaar zijn er geen bestuurs- en commissie wijzigingen. 

 

7) Behandeling van ingediende voorstellen 

Er is een ingediend voorstel vanuit de accommodatie commissie omtrent de permanente plaatsing 

van 3 warmte lampen onder de overkapping. 

Voorheen was er regelmatig discussie over de warmtelampen. Toen lag bij het bestuur de beslissing 

wanneer de warmtelampen gebruikt werden (na overleg met accommodatiecommissie en de 

commissie die het evenement organiseerde).  

Het voorstel is om de 3 lampen te laten in- en uitschakelen middels een tijdschakelaar.  

De kosten hiervoor worden begroot op € 550,= incl. btw. 

Naast deze 3 lampen zijn er nog 2 warmte lampen, deze worden alleen gebruikt bij evenementen. 

Vragen: 

Wim van Vlerken: Om welke periode gaat het dat de lampen worden gebruikt? En worden er ook 

lampen geplaatst bij baan 1 en 2? 

Het betref het gehele jaar (of eventueel een testperiode). Het is niet de intentie om bij baan 1 en 2 

warmte lampen op te hangen.  

Peter Saris: is er bekend wat de extra omzet is?  

Nee het is niet bekend of dit van invloed is op de omzet. Dit is puur een gevoel. 

Gustav van Geloven: Waarom komt het voorstel via de accommodatie commissie?  

Vorig jaar het is dit item opgeworpen tijdens de algemene ledenvergadering. Daarom hebben wij als 

bestuur in overleg met de accommodatie commissie besloten dit als punt in te laten dienen.  

Of de accommodatie commissie voorstander is voor dit voorstel zal blijken uit de stemming. 

Dave v/d Weide geeft aan dat dit voorstel ook vanuit de toernooicommissie komt. 
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Ger Hendriks vermeldt dat de warmtelampen alleen in te schakelen zijn wanneer er bardienst is. De 

omzet zal wellicht toenemen. De ervaring bij andere verenigingen is dat men eerder buiten gaat 

zitten, en als de warmtelampen uit gaan, de mensen dan blijven zitten of gaan naar huis. Dit zal de 

tijd leren. 

Stemming: 

Voorstanders: ca. 40 leden. 

Tegenstanders: 4 leden. 

Hiermee is het voorstel aangenomen. De voorzitter verzoekt de accommodatie commissie de 

tijdschakelaars te regelen en te installeren. Als kanttekening nemen we mee dat we de ervaringen 

noteren.  

 

8) Stand van zaken en ontwikkelingen KNLTB.club en club.app, etc. 

Uitleg vanuit de technische commissie. 

Een stukje historie.  

Zo’n 2 jaar geleden is het allemaal begonnen. De eerste presentatie over de opvolger van Servit 2, 

het systeem waarop de KNLTB tot dan toe al haar programma’s draaide, was in december 2016 

tijdens het jaarcongres van de KNLTB. Sindsdien is er veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar de echte 

pilots lieten nog even op zich wachten. Begin 2017 is er een pilot geweest met een eerste versie van 

het nieuwe afhangbord. VLTC heeft actief meegedaan als een van de pilot verenigingen. Ondanks 

een aantal positieve ervaringen bleek veel basisfunctionaliteit te ontbreken, waardoor er werd 

besloten om dit afhangbord niet verder te ontwikkelen. In de tweede helft van het jaar werd een 

geheel nieuwe versie van het afhangbord gepresenteerd. In de tussentijd hebben wij als vereniging 

alle ontwikkelingen op de voet gevolgd en is er vanuit de ledenraad voor gezorgd dat aanbieders van 

concurrerende software ook een eerlijke kans kregen. Dit heeft ertoe geleid dat naast de KNLTB ook 

All-United als partij een volledig alternatief afhangbord/bardienst schema kan aanbieden met 

volledige toegang tot de KNLTB-database (voor bepaling actuele ranking/rating, invoeren competitie-

uitslagen). Op basis van alle beschikbare informatie heeft VLTC besloten om bij de door de KNLTB 

aangeboden software te blijven, omdat bleek dat de KNLTB het verste was qua ontwikkelingen. We 

hebben dus de keuze gemaakt voor KNLTB.CLUB en KLNTB.APP. 

Omdat het contract met de aanbieder van het oude afhangbord (beter bekend als JIBA) eind 2017 af 

zou lopen, moest er voor die tijd over worden gegaan op een nieuw systeem. In Q3 van 2017 is daar 

een versnelling in gekomen. Er werden pilots met het nieuwe afhangbord georganiseerd en kregen 

wij de kans om als een van de eerste verenigingen een nieuw afhangbord te installeren. Helaas bleek 

de KNLTB na installatie niet zover te zijn als in eerste instantie was besproken en kregen we te maken 

met een systeem dat nog verre van optimaal werkt. De vereniging, met name TC, staat in nauw 

contact met de KNLTB en er volgen op dit moment bijna wekelijks updates. Toch zal het al met al nog 

wel even duren voordat alles optimaal werkt. 
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In het kort hebben we nu te maken met de volgende websites: 

KNLTB.CLUB: 

Dit is te gebruiken voor de ledenadministratie, afhangbord, e-mails en bardienstschema’s. Deze 

omgeving wordt voornamelijk gebruikt door ledenadministrateurs, VCL, PC en TC. 

Daarnaast is er voor de leden Mijn.KNLTB.club. 

In deze webomgeving kunnen de bardiensten worden gepland. Om toegang te krijgen heeft iedereen 

een mail ontvangen met inloggegevens. Deze inloggegevens zijn niet dezelfde als de gegevens welke 

men vroeger kon gebruiken om bardiensten te plannen (www.afhangbord.nl), maar moeten voor de 

eerste keer inloggen opnieuw worden aangevraagd d.m.v. de link in de uitnodigingsmail. Hiervoor is 

het belangrijk dat het email adres, zoals dat bekend is bij de ledenadministratie, nog steeds geldig is! 

Anders zullen de uitnodigingen, emails van de vereniging, meldingen van het afhangbord, etc. niet 

binnenkomen. 

Daarnaast is er voor smartphone gebruikers de KNLTB.APP. 

Dit is een app dit je kunt downloaden voor Android- en Apple-systemen. Je kunt in de app inloggen 

met dezelfde gegevens als die je voor mijn.knltb.club hebt aangemaakt. Deze app zal je in de 

toekomst in staat stellen om bijna alle gegevens die je voor je tennisten gebruikt (denk aan 

competitie uitslagen, tennis afspraken, bardiensten plannen, etc) in te voeren en te controleren. Op 

dit moment heeft de app nog maar zeer beperkte functionaliteit, maar deze zal gedurende het 

seizoen sterk verbeteren. 

MIJNKNLTB.TOERNOOI.NL 

Als laatste nieuwe omgeving hebben we Mijnknltb.toernooi.nl. Dit is de vervangende website van 

toernooi.nl. Ook hiervoor moet eenmalig een nieuw wachtwoord worden aangemaakt. In deze 

omgeving kun je al je resultaten zien, maar ook die van andere KNLTB leden en alle competitie 

uitslagen. Indien je uitslagengedelegeerde bent voor je team dan kun je via deze site de uitslagen 

invullen. Toernooi.nl binnenkort offline gaan. 

Voor alle websites/omgevingen geld: nog geen enkele site werkt perfect en ook de TC kent nog niet 

alle ins en outs, dus bij vragen: laat het weten. Samen lossen we het op. 

Vragen uit de ALV 

Mariëlle Heeren geeft aan dat toernooi.nl vorige week is gelanceerd. Klopt het dat hier de competitie 

uitslagen genoteerd kunnen worden? 

Ja klopt. Dit is MIJNKNLTB.TOERNOOI.NL. Daar kunnen de competitie uitslagen ingevoerd worden. 

Hiervoor is een nieuw wachtwoord nodig. 
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Christel de Lange heeft vandaag geprobeerd de competitie indeling te zoeken, dit lukt echter niet.  

De KNLTB app gaat eruit, hiervoor komt de CLUB.APP terug. Op de site van VLTC zal nadere info 

komen over de competities en het terugvinden van de indeling.  

Wim van Vlerken vraagt inzake het vanaf huis een baan reserveren. Klopt het dat je dan bij VLTC de 

baan nog moet bevestigen? 

Ja, dat klopt. Er zal waarschijnlijk wel nog een pilot komen om dit te testen. 

Ger Hendriks heeft daar nog een aanvullende vraag op. Moeten, bijvoorbeeld bij een dubbel, dan alle 

personen aanwezig zijn om de baan te bevestigen? 

Ook dit zal dan meegenomen worden in de pilot. 

Bert Goeijers vraagt zich af of de KNLTB realiseert dat hier zoveel technische mensen voor nodig zijn 

om deze overstap te realiseren.  

De KNLTB zal dit misschien niet altijd realiseren, maar wij hebben daarom wel bewust gekozen vroeg 

over te stappen zodat alles goed te volgen is. Wij zijn dan ook erg blij met onze Technische 

Commissie!De voorzitter bedankt de voorzitter Technische commissie. 

 

9) Rondvraag 

Gerard Dielissen vraagt hoe de foto’s op de KNLTB-pasjes aangepast kunnen worden? Tevens zijn er 

op vrijdag zijn er veel teams tegelijk thuis, hoe kunnen we dit op lossen met de zitplaatsen? 

Antwoord: Een “goede” foto kan naar de ledenadministratie (Ank Heemskerk) gestuurd worden, zij 

verzorgt het dan verder. 

Er mogen natuurlijk altijd stoelen van buiten, voor binnen gebruikt worden tijdens de drukke 

competitie dagen.  

Gustav van Geloven vraagt hoe het zit met het activeren van het nieuwe pasje voor de toegang tot 

het park? 

Antwoord: Het 2017-pasje is per 1-5-2018 niet meer te gebruiken. Het pasje van 2018 wordt zo 

spoedig mogelijk geactiveerd. 

Gustav van Geloven vraagt zich af hoe kan het dat er overdag geen bardienst te plannen is? Dit 

terwijl hij zijn bardiensten wil plannen zodra de mogelijkheid hiervoor is. 

Antwoord: Er zijn veel dagdiensten geblokkeerd omdat er dan weinig te doen is. Dit wordt bepaald 

door de paviljoencommissie.  

Roland Mol: Er wordt in de zomer en in de winter onder de luifel/serre gerookt. Is hier een betere 

oplossing voor? Zodat minder mensen (maar zeker ook de kinderen) last van de rook hebben 

wanneer ze onder luifel zitten of naar binnen moeten. 

Antwoord: De voorzitter bevestigt dat dit een aandachtspunt is en vraagt of de aanwezigen 

eventueel oplossingen hebben.  
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• Kiezen voor een rookvrij park. Dit moet dan middels sociale controle gehandhaafd worden. Dit 

zal zo’n 2 jaar wennen zijn.  

• Heeft rookverbod invloed op de baromzet?  

• Wellicht een idee om als eerste stap niet onder de luifel te roken.  

Het bestuur neemt deze vraag en de suggesties mee en zal er op een later moment een besluit over 

nemen.  

Ank Heemskerk geeft aan dat er bij Metzpoint Padelbanen komen, gaat VLTC dit ook doen? 

Antwoord: Hier is niet uitgebreid over gesproken, maar dan zouden we tennisbanen moeten 

opgeven. Bovendien laat de financiële situatie dat op dit moment niet toe. Daarnaast zijn Padel leden 

geen tennissers. Vooralsnog zal dit niet gaan gebeuren. 

George van de Wiel geeft aan dat het schilderwerk er op sommige plaatsen erg slecht uit ziet. Valt dit 

binnen de begroting? 

Antwoord: Ja, dit is meegenomen in de begroting van de accommodatie commissie. Het 

buitenschilderwerk staat op de agenda. 

Margje Moonen vraagt of er nog speeltoestellen op het park komen? Nu wordt er regelmatig over 

het hek geklommen naar Basko. Het is een gemis ten opzichte van andere verenigingen.  

Antwoord: Het hek naar Basko kan open bij activiteiten. We zijn nog niet actief mee bezig met 

speeltoestellen voor VLTC. We zouden goed moeten kijken waar we de speeltuin plaatsen en hoe we 

die gaan bekostigen. 

Martijn van der Pijl vraagt of er een lijst met invallers met speelsterkte is, voor de competitie? 

Antwoord: Nee, zo’n lijst is er helaas niet. Ton Vermelis vult nog aan dat de inval regeling versoepeld 

is. Je mag nu meerdere keren per week (voor dezelfde vereniging) competitie spelen. Wel dien je dit 

ten alle tijden met de competitieleiding te delen, dit omdat er wel een aantal regels aan zit.  

Het is op dit moment nog wel mogelijk om via afhangbord de ledenlijst te bekijken, ook staan de 

sterktes hierbij. Hoe lang het afhangbord nog te gebruiken is, is niet duidelijk. 

Roland Mol informeert of er een business case voor zonnepanelen is. 

Antwoord: Momenteel is het dak niet goed genoeg voor het plaatsen van zonnepanelen. Het dak is 

opgenomen in de begroting. Daarna kan pas gekeken worden of zonnepanelen iets is voor VLTC. De 

terugverdienregeling loopt nu t/m 2023. Het heeft momenteel geen prioriteit. 

Verder zijn er geen vragen meer! 

 

10) Sluiting 

De aanwezige kun hun tennispasjes voor 2018 alvast ophalen, de overige tennispasjes worden 

bezorgd.De voorzitter bedankt iedereen voor zijn komst en nodigt iedereen uit om gezamenlijk een 

drankje te drinken.  

 


