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Verslag Algemene Ledenvergadering VLTC 17 maart 2014   
Locatie: De Stek  
 
Dit jaar hebben 50 leden de Algemene Ledenvergadering bijgewoond. De vergadering kan 
rechtsgeldig worden gehouden, omdat het minimum aantal leden (31 leden) wat nodig is om deze te 
houden, is gehaald. 
Er zijn 14 leden die zich voor de vergadering hebben afgemeld (Stanja en Peter Krath, Ria Alewijnse, 
Ton en Dymphi Vermelis, Roland Mol, Annie Jonkers, Joop Nagelkerke, Ingeborg Kattenbusch, 
Jacqueline, Sam en Michiel Cremers, Gabi Klootwijk en Riëtte de Vries). 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 18 maart 2013 

 
Bij punt 6 staat Henk Smits: dit moet Henk Smit zijn. 

 
3. Terugblik verenigingsjaar 2013 
 
Zoals gebruikelijk belicht de voorzitter een aantal zaken dat een belangrijke rol heeft gespeeld in 
2013. 
 
- Ontwikkeling Ledenaantal 

We hebben op dit moment iets minder dan 700 leden. Ons streven blijft 900 leden. In de periode 
van februari 2013 tot en met januari 2014 zijn we 5% gezakt. Op zich is het niet verontrustend, 
omdat het een landelijke tendens is dat het aantal leden bij de tennisverenigingen daalt. Uit de 
ontwikkeling van het ledenaantal bij de KNLTB blijkt dat er tot 1998 sprake is van een stijging van 
het aantal leden. Vanaf dat moment daalt het aantal leden, met uitzondering van een kleine 
opleving in 2010. Het aantal leden bij de KNHB en KNVB stijgt. Één van de activiteiten om te 
proberen nieuwe leden erbij te krijgen, is de organisatie van de Open Dag (op 23 maart 2014). 
We zullen energie blijven stoppen in het werven van leden. Een aandachtspunt voor ons is wel 
dat we meer aandacht aan de nieuwe leden moeten besteden. Het is gebleken dat een groot deel 
van de nieuwe leden binnen 3 jaar stopt. Overigens is ook dit een landelijke tendens. 
 

- Overleden leden 
Helaas zijn er 3 leden in 2013 overleden, te weten Leo van Traa (op 15 maart 2013), Jan Fisser 
(op 29 mei 2013) en Hans Bolsius (op 11 november 2013). De voorzitter vraagt iedereen een 
minuut stilte in acht te nemen. 

 
- Sportivity Service 

We hebben in de zomer van 2013 een nieuw contract met Sportivity afgesloten en een nieuwe 
hoofdtrainer aangetrokken: Sander van Asten. Sander verzorgt samen met Frank Bierhuizen de 
trainingen. Naast de reguliere zomer-en wintertrainingen, is er dit jaar de mogelijkheid voor 
competitietraining (senioren) en thematrainingen (jeugd). We hopen op deze manier het 
tennisniveau omhoog te brengen en hiermee onze ambitie na te streven om prestatief tennis te 
bieden. 

 
- Wateroverlast  

We hebben het afgelopen jaar regelmatig wateroverlast gehad op de banen 1 t/m 8. Gustav van 
Geloven heeft hier met Oranjewoud meerdere gesprekken over gevoerd. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat in eerste instantie de banen 1 t/m 3 zijn geperforeerd en vervolgens de banen 4 t/m 8. Uit de 
gesprekken met Oranjewoud is gebleken dat het onderhoud op een andere manier dient te 
gebeuren. De accommodatie commissie heeft de taak, met betrekking tot het nieuwe onderhoud, 
op zich genomen. Er is niets veranderd wat betreft het slepen/vegen na het spelen: er moet nog 
steeds gesleept/geveegd worden. De veranderingen in het onderhoud komen later in de 
vergadering, tijdens de presentatie van de accommodatie commissie, nog aan de orde. Met 
Oranjewoud wordt een nieuw onderhoudscontract afgesloten. 
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- KNLTB Voorjaarscompetitie  
In 2013 hebben 38 seniorenteams en 13 juniorenteams aan de voorjaarscompetitie 
deelgenomen. Er zijn 10 teams kampioen geworden, waarvan 7 senioren- en 3 juniorenteams. 

 
- Toernooien 

Naast de voorjaarscompetitie zijn er ook interne toernooien en competities georganiseerd. Het 
animo om hier aan deel te nemen loopt wat terug. Dit is niet alleen te verklaren door het 
afnemende ledenaantal. We moeten proberen om de leden hier weer enthousiast voor te maken. 

 
Bert Goeijers informeert naar de Gerard Smits Cup. Op 16 maart 2014 (en op 17 maart 2013) 
heeft deze weer plaatsgevonden. Dit is allemaal goed verlopen en de JC heeft veel positieve 
reacties ontvangen. 

 
Het Open toernooi is in 2013 voor de 10e keer georganiseerd. Het toernooi viel in de 
zomervakantie en dat heeft ervoor gezorgd dat er wat minder aanmeldingen waren. Ondanks 
minder aanmeldingen, was het een geslaagd toernooi. 

 
De clubkampioenschappen zijn heel goed verlopen. Het was mooi weer en alle wedstrijden zijn 
gespeeld. Het deelnemersaantal was heel hoog. 

 
- Jeugdactiviteiten  

We hebben een enthousiaste jeugdcommissie, die veel activiteiten voor de jeugd, organiseert. 
Charl Schmeink zal hier, namens de jeugdcommissie, later het een en ander over vertellen. 

 
- Communicatie  

De digitale nieuwsbrief en de website zijn onze belangrijkste communicatiemiddelen. 
 
- Nieuw Logo  

We hebben sinds september vorig jaar een nieuw VLTC logo. 
 
- Lief en Leed 

We kunnen met 700 leden, niet op de hoogte zijn van het wel en wee van al onze leden. Daarom 
is ons verzoek: als je weet dat iemand langdurig ziek is, een baby heeft gekregen, gaat trouwen 
of een andere gebeurtenis, die een kaartje verdient, geef dit door aan Stanja Krath: 
krath1@zonnet.nl. Stanja zal ervoor zorgen dat een kaartje wordt gestuurd. 

 
4. Jaarverslagen 
De commissies worden in de gelegenheid gesteld om hun belangrijkste activiteiten van het afgelopen 
jaar en de plannen voor dit jaar te presenteren. De sheets zijn verwerkt in een powerpointpresentatie.  
 
Technische Commissie ( TC)  
Johan Klootwijk ( voorzitter van de TC) neemt de presentatie voor de TC voor zijn rekening. Wat zijn 
de taken van de Johan: 
- samen met de competitieleider verzorgt hij de competitie-indeling 
- te voeren trainingsbeleid in overleg met zowel de trainers van Sportivity als met Sportivity zelf ( 

samen met Charl Schmeink van de Jeugdcommissie) 
- banen reserveren voor trainingen, toernooien e.d. 
- bijwonen districtsvergaderingen KNLTB. 

 
- Jiba 

Naast deze taken heeft Johan ervoor gezorgd dat Jiba (het digitale afhangbord) 
geïmplementeerd is. Verder heeft Johan, nadat het bardienstschema was gemaakt, het op Jiba 
geplaatst. In 2013 is het bardienstschema in 2 perioden gesplitst: april tot en met september en 
van oktober tot en met maart. Op 17 maart 2014 waren er nog 91 leden, die niet hebben 
ingeschreven voor de bardienst van 2013. Tijdens de ALV legt Johan uit hoe je je bardienst in 
Jiba in kunt vullen. 
Met betrekking tot Jiba en het bardienstschema wordt een aantal zaken onder de aandacht 
gebracht: 
- Met je KNLTB ledenpas kun je inhangen in de Stek.  
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- Je kunt thuis inloggen ( op www.afhangbord.nl) om te zien hoeveel banen er gereserveerd zijn 
( voor trainingen, interne competitie e.d). Je kunt een aantal uren “vooruit” kijken.  

- Overigens kan je niet afhangen vanaf thuis.  
- Als je een keer met een introducee wilt tennissen, kun je Johan een mail sturen (met de datum 

dat je met de introducee wilt spelen) Hij zorgt ervoor dat de introduceepas aan je eigen pas 
wordt toegevoegd ( dus geen fysiek pasje meer). 

- Je kunt de baan reserveren door tweemaal je pas door het systeem te halen. 
- Ter bevestiging wordt er een copy aan Harry Kouwenberg gestuurd in verband met de 

betaling. Na het spelen moet je € 3 naar de rekening van VLTC overmaken.. 
- Het is een misverstand als je in januari 2014 voor een bardienst inschrijft, dit voor het jaar 

2014 is: dat had nog betrekking op het jaar 2013. 
- Het is belangrijk dat het juiste emailadres bij ons bekend is. Als dit niet het geval is, krijg je 

geen informatie en kan je je niet inschrijven voor bardiensten. Je kunt een wijziging van het 
emailadres aan Co Crombeen doorgeven. 

- Het komt voor dat een man en vrouw hetzelfde emailadres hebben. Het kan voorkomen dat 1 
van de 2 een mail krijgt dat er geen bardienst is gedraaid. Dit is niet correct. Het is makkelijker 
als iedereen een eigen ( ander) emailadres heeft. 

- In 2014 loopt het bardienstschema van april tot en met december. Vanaf 2015 is het schema 
van januari tot en met december ( gelijk aan het kalenderjaar). 

 
Maria Henzen vraagt wanneer het bardienstschema voor 2014 wordt geplaatst. Vanaf 18 maart 
2014 staat het schema klaar en kan je twee bardiensten plannen. 

 
Piet Hoeks vraag of het, in het kader van het terugbrengen van de kosten voor de 
baanverlichting, mogelijk is om op verplichte volgorde in te hangen ( eerst baan 1, dan 2 etc.). Dit 
is helaas met het Jiba systeem niet mogelijk. 
 
De oude KNLTB pasjes kunnen vanaf april weggegooid worden. Vanaf 1 april 2014 moet met het 
nieuwe pasje ( jaar 2014) worden ingehangen. 

 
- Training  

Zoals Myrthe al in de terugblik op 2013 heeft vermeld, hebben we een nieuwe hoofdtrainer. 
Samen met Frank verzorgt Sander de reguliere trainingen, de competitie- en thematrainingen. Als 
de thematraining bij de junioren goed loopt, kunnen we bekijken of we dit ook voor de senioren 
kunnen faciliteren. 

 
Jeugdcommissie 
Charl Schmeink neemt, namens de jeugdcommissie, de presentatie voor zijn rekening. Allereerst 
worden de leden van de jeugdcommissie voorgesteld : Nadia Dahmani, Mariëlle van Nunen, Steven 
Kuijpers, Monique Coppelmans, Sander van Asten (hoofdtrainer) en Nico Sekeris (hij kon niet bij de 
ALV aanwezig zijn). 
 
Op dit moment hebben we ongeveer 100 jeugdleden. 
 
De doelstelling is: `het de jeugd naar de zin maken` ( plezier staat voorop). Aan de `betere` jeugd 
moeten mogelijkheden geboden worden om zich te verbeteren. 
 
De jeugdcommissie overlegt met de trainers en Sportivity (samen met Johan Klootwijk). De opzet is 
om de jeugd, bij de trainingen, zoveel mogelijk qua niveau in te delen. 
 
Bij de indeling van de competitie wordt er geprobeerd om de teams zo sterk mogelijk samen te stellen. 
Tussen de 4 Veldhovense Tennisverenigingen wordt hierover overlegd. Hierdoor kunnen er kinderen 
van anderen verenigingen, indien nodig, bij ons competitie kunnen spelen en vice versa : dit jaar 
spelen er 2of 3 kinderen van Metzpoint bij VlTC competitie. 
 
Welke activiteiten organiseert de JC? 
- De Gerard Smits Cup: een toernooi tussen de 4 Veldhovense Verenigingen (Metzpoint, de Hogt, 

de Korrel en VLTC). Er zijn 2 teams van iedere vereniging, waarvan 1 in de leeftijdscategorie van 
11 tot en met 14 jaar en 1 van 14 tot en met 17 jaar, die tegen elkaar spelen. Dit jaar is de Korrel 
als eerste geëindigd (Metzpoint is 2e geworden, VLTC 3e en de Hogt 4e).  
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- World Tour Competitie voor de jeugd van 6 tot en met 12 jaar. Er wordt op 9 zondagen per jaar 
gespeeld: de eerste zondag van de maand, behalve in maart 2014 ( i.v.m. carnaval). Iedere 
World Tour heeft een thema: zo was het thema voor maart Indian Wells ( de professionals 
hebben in maart in Indian Wells gespeeld). Na afloop krijgen de kinderen een versnapering, die 
bij het thema van de dag past en in maart was het een Hot Dog. De jeugdcommissie neemt dit 
voor haar rekening. 

- Het Rood/ oranje toernooi: in 2013 hebben 40 kinderen hier aan deelgenomen.  
- In november is er een uitwisselingstoernooi geweest met Metzpoint en Eresloch. 
- Op vrijdag 10 januari 2014 van 2014 heeft het WWW ( winter, wollen wanten) toernooi 

plaatsgevonden. Na het tennissen kregen de kinderen oliebollen en hebben ze de voice-kids 
gekeken. Dit was een zeer geslaagde activiteit. 

 
Overige zaken jeugdcommissie: 
- Er wordt sinds 2013 vergaderd tussen de JC’s van de Veldhovense Tennisverenigingen. De 

opzet is om elkaar te versterken en ervoor te zorgen dat de jeugdleden bekend worden met de 
activiteiten, die er bij de andere verenigingen worden georganiseerd. De JC’s zijn met elkaar in 
gesprek om het vereniging overstijgende jeugdtennis (de JTV) nieuw leven in te blazen. 

- Het aantal aanmeldingen voor de VJK is vorig jaar teruggelopen. Robert van Gerwen heeft, na 2 
jaar, besloten om te stoppen als voorzitter (trekker) van de VJK-commissie. Er wordt iemand 
gezocht, die dit over kan nemen. Er moet tussen de verenigingen samengewerkt worden, want 
het is niet de bedoeling dat dit alleen door VLTC moet worden opgelost. 

- Er zijn 12 jeugdteams, die in 2014 de KNLTB voorjaarscompetitie spelen.  
- Bert Goeijers vraagt of er wel banen voor de rolstoeltennissers beschikbaar zijn op 

zaterdagochtend. Dit is geen probleem: zaterdagochtend is er geen competitie.  
 

Accommodatie commissie 
De accommodatie commissie bestaat uit 6 leden: Mart Noordraven, Piet Hoeks, Toon van de Loo. Jan 
van de Bilt, Ton de Kok en Piet Meulensteen. Piet Meulensteen is nog aan het revalideren. 
De taken, die de commissie uitvoeren, zijn het verzorgen van het park, het onderhoud van de banen 
en het gebouw. De commissieleden worden hierbij geassisteerd door ongeveer 25 leden.  

 
Mart Noordraven en Ton de Kok nemen de presentatie voor hun rekening. 

 
- Oranjewoud 

Zoals eerder al in het verslag is vermeld, wordt een nieuw onderhoudscontract met Oranjewoud 
afgesloten. Tijdens de gesprekken met Oranjewoud is gebleken dat het onderhoud intensiever 
moet. In verband hiermee is er een nieuwe tractor aangeschaft, die binnenkort geleverd wordt. 
Het is de bedoeling dat het groot onderhoud op woensdag ( ongeveer 4 uur) wordt gedaan en 
de verwachting is dat dit ongeveer 30 a 35 keer per jaar zal zijn. 
Het onderhoud zal door 3 personen gedaan worden, waarvan er 1 de tractor bestuurt. Op 
maandag stellen Toon van de Loo en Jan van de Bilt het team samen, dat op woensdag 
hiermee aan de slag gaat.  

 
Oranjewoud zal 1 keer per jaar onderhoud komen plegen (om te “prikken”). Er is met 
Oranjewoud onderhandeld m.b.t. de prijs die zij per baan vragen. De prijs is sterk verlaagd, 
maar dat houdt wel in dat de accommodatie commissie vijf taken van Oranjewoud heeft 
overgenomen. 

 
- Stroomverbruik  

Ton de Kok en Piet Hoeks hebben, op verzoek van het bestuur, onderzoek gedaan naar het 
stroomverbruik. Vanwege het hoge stroomverbruik hebben zij alle stroomverbruikers in kaart 
gebracht en maandelijks zijn de meterstanden van gas en elektra opgenomen. Ton geeft aan 
dat er in 2011, in verband met het bovenstaande, er 2 aparte groepenkasten geïnstalleerd zijn: 
de baanverlichting ( 3x 80A) en De Stek en de kleedkamers (3 x 40A). 

 
Het onderzoek naar het stroomverbruik hebben zij verwerkt in 2 grafieken voor de elektriciteit 
(het verschil in gebruik tussen 2012 en 2013) en 1 grafiek voor het gasverbruik (deze 
statistieken staan ook in de papieren Service, die onlangs is bezorgd). 
Er is in 2013 minder elektriciteit verbruikt dan in 2012 (12% minder). Dit is o.a. gelegen in het 
feit dat de leden er alerter op zijn om de baanverlichting, na het spelen, direct uit te doen, we 
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hebben minder TL-buizen en gloeilampen. En er zijn bewegingsschakelaars in de kleedkamers 
en toiletten geplaatst en pompschakelaars voor de vloerverwarming. Op dit moment is LED-
verlichting nog geen optie, omdat het nog in de kinderschoenen staat en hierdoor te duur is. 

 
- Nieuwe ingang 

Basko heeft in 2011 al aangegeven de ingangen van de twee verenigingen te willen scheiden 
(o.a omdat zij het vervelend vinden dat er over hun terras gefietst wordt). Er zijn toen 
gesprekken gevoerd met de Gemeente (en VLTC). Wij hebben destijds aangegeven geen geld 
hiervoor beschikbaar te hebben, omdat wij het geld nodig hadden om baan 9 en 10 te 
vernieuwen. Basko heeft toen verder ook geen actie meer ondernomen. Bijzonder is wel dat er 
enkele jaren geleden een potje bij de Gemeente was van € 50.000, maar dat is weg. 

 
De accommodatie commissie onderzoekt nu wat de kosten van een nieuwe ingang zijn. Dit zal 
gefaseerd doorgevoerd worden. Naast een nieuwe ingang, moet het terras bij baan 9 en 10 ook 
onder handen genomen worden. 

 
Er is bij 6 bedrijven een offerte opgevraagd in verband met een nieuwe toegangsdeur, waarbij 
je alleen naar binnen kunt met je pasje. Mart geeft aan dat alleen Heras heeft gereageerd en 
die hebben aangegeven dit al 15 jaar niet meer te doen (reden: pasjes in de buitenlucht geven 
veel storingen).  

 
Gustav van Geloven geeft aan dat hij bij andere verenigingen is geweest, te weten Nuenen, 
Eresloch en Meerhoven en daar werkt het perfect. Hij heeft e.e.a op papier staan en inmiddels 
naar Corry gemaild. Zij zal ervoor zorgen dat dit bij Mart terecht komt. 
Hoe alles er uit komt te zien, is mede afhankelijk van wat Basko gaat doen. 
De toegangspoort blijft in ieder geval, zodat de leveranciers en de ambulance naar binnen 
kunnen. 

 
Het komt regelmatig voor dat mensen van buitenaf ons park niet kunnen vinden. José Cremers 
vraagt of het niet mogelijk is om bijvoorbeeld met borden de weg naar VLTC aan te geven. De 
accommodatie commissie heeft 1,5 geleden dit verzoek al bij de Gemeente neergelegd, maar 
tot op heden is er niets gebeurd. Myrthe geeft aan dat we moeten bekijken hoe en waar we zelf 
eventueel borden kunnen plaatsen.  

 
- KIK bus 

KIK staat voor Klachten, Ideeën en Klussen. Deze bus hangt naast het Jiba afhangbord. 
 

In de Papieren Service hebben Mart Noordraven en Ton de Kok nog een stukje, namens de 
accommodatie commissie, geschreven. 
 

De Verbinding 
Deze commissie bestaat uit Myrthe Hinskens, Johan Klootwijk, Steven Kuipers, Johan de Haas en Jan 
Bos. Johan de Haas neemt de presentatie voor zijn rekening.  

 
De verbinding is eind 2011 in het leven geroepen om ( nieuwe) tennissers met VLTC en elkaar in 
contact te brengen. Daarnaast hebben zij ledenwerving en ledenbehoud tot doel. De Verbinding 
organiseert verschillende activiteiten om het bovenstaande te realiseren:  
- Toss- avonden: dit is op de eerste woensdag van de maand. Hier is veel animo voor (behalve in 

december). Er wordt op 3-6 banen getennist. 
Voorafgaand aan deze avond, ontvangen de geïnteresseerden een e-mail. Ook de nieuwe 
leden worden speciaal voor deze avond uitgenodigd. Er wordt 3 x 3 kwartier getennist. 

- Trainingen zoveel mogelijk afstemmen op instromers en nieuwe leden. 
- Open Dagen: 2 jaar geleden hebben wij dit georganiseerd en op 20 maart 2014 wordt dit weer 

georganiseerd. 
- Voor de nieuwe leden wordt ca. 3 keer per jaar een introductie-bijeenkomst georganiseerd (in 

april, juni en september). 
- Als er leden zijn, die het lidmaatschap opzeggen, wordt de reden van opzegging gevraagd. Dit 

wordt geanalyseerd om te bekijken of hierin een trend valt te ontdekken waarop actie 
ondernomen moet worden. Tot nu toe is dat niet het geval.  
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- Het is de bedoeling dat er met de nieuwe leden ook contact opgenomen wordt (om te 
informeren of het hen bevalt bij VLTC), maar hier moet meer actie op ondernomen worden. 

- VLTC staat ieder jaar op de Oranjemarkt. Kinderen kunnen dan kennis maken het tennissen. Er 
wordt een mini-tennisveld opgebouwd. Het is niet bekend of er nieuwe leden uit voortkomen. 
Johan doet tijdens de ALV een oproep: er zijn vrijwilligers nodig voor de Oranjemarkt, 
bijvoorbeeld om een paar uur achter de bar te staan, het verkeer te regelen of een uurtje te 
helpen bij de secretariaatstent. Als je belangstelling hebt, kun je je aanmelden bij Egbert 
Gramsbergen, Eric Jansen of Toon Steenbergen. Je kunt je ook aanmelden om bij de stand van 
VLTC te helpen.Je kunt je hiervoor aanmelden bij Johan de Haas. 

 
5. Bestuurs-en commissieverkiezing   
 
Harry Kouwenberg ( penningmeester) en Corry Vervat ( secretaris) zijn aftredend, maar hebben zich 
herkiesbaar gesteld. De leden gaan accoord met de herbenoeming en zij zullen de komende 3 jaar 
weer deel uitmaken van het bestuur. 

 
6. Financieel Overzicht 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013  
 
De kascommissie, bestaande uit Henk Smit en Dimphy Vermelis, hebben de boeken gecontroleerd en 
akkoord bevonden. Zij hebben aangegeven dat er sprake was van een deugdelijke financiële 
verslaglegging. Verder was er een goede vergelijking mogelijk van de diverse balansposten en baten 
en lasten over het boekjaar 2013 ten opzichte van het jaar 2012. Steekproefsgewijs zijn er een aantal 
posten gecontroleerd en er zijn geen afwijkingen of specifieke tekortkomingen geconstateerd. Daarop 
is de penningmeester met applaus gedechargeerd voor zijn uitstekende financiële verslaglegging. 

 
Dimphy Vermelis stelt zich niet herkiesbaar, maar Henk Smit stelt zich wel herkiesbaar.  
Johan de Haas meldt zich aan als vervanger van Dimphy en de leden gaan hiermee accoord. 

 
7. Begroting 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 
 
De Balans 2013, Staat van Baten en Lasten 2013, de Liquiditeitsbegroting en de begroting van 2014 
worden getoond. Kopieën hiervan zijn onder de aanwezigen verspreid. Omwille van de tijd, wordt 
besloten om niet alles 1 voor 1 door te nemen. Per onderdeel wordt er aan de leden gevraagd of iets 
niet duidelijk is. 
 
Op de liquiditeitsbegroting staat de post ‘renovatie dak’ opgenomen. Jeroen de Waal vraagt waarom 
deze post is opgenomen en hoe tot dit bedrag is gekomen. Mart Noordraven antwoordt daarop dat het 
dak van De Stek op diverse plekken kwetsbaar is en groot onderhoud hiervan is voorzien. Voor de 
werkzaamheden wordt een offerte opgevraagd bij een vaste aannemer. Jeroen adviseert om offertes 
bij meerdere aannemers op te vragen, omdat dit de prijs kan drukken. Mart neemt dit mee.  
 
De penningmeester heeft een duidelijk overzicht gemaakt en wordt hiervoor bedankt. 

  
8. Ingediende voorstellen 
 
We hebben geen voorstellen vanuit de leden ontvangen. Vanuit het bestuur hebben we twee 
voorstellen.  

 
1. Contributieverhoging  

We hebben de afgelopen twee jaar geen contributieverhoging gehad en het bestuur stelt voor 
om de contributie in 2015 te verhogen. De reden voor de verhoging is gelegen in het feit dat we 
minder leden hebben, de banen zijn het hele jaar bespeelbaar en de hoge onderhouds- en 
energiekosten. Bovendien willen we in de komende jaren een aantal investeringen doen 
waarvoor liquide middelen nodig zijn. Voor de rolstoeltennissers blijft de korting op de 
contributie ongewijzigd. 

 
Verhoging Contributie: 2013/2014 2015 
Senioren € 101 € 105 
Junioren € 64 € 65 
Aspiranten € 53 € 55 
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De leden gaan akkoord met de contributieverhoging. 
 

2. Wijziging tijdvakken 
 

We kennen voor de betaling van de contributie 3 tijdvakken, te weten: 
 
Lid worden in januari tot juli:   volledige contributie  
Lid worden in juli tot september:    50% van de contributie  
Lid worden in september tot en met december: 25% van de contributie  
 
Het bestuur stelt voor om de aanvang van het laatste tijdvak te wijzigen van september naar 
oktober. De nieuwe tijdvakken worden daarmee: 
 
Lid worden in januari tot en met juni:  volledige contributie (ongewijzigd) 
Lid worden in juli tot en met september :  50% van de contributie 
Lid worden in oktober tot en met december:   25% van de contributie  

 
Ron Willems vraag waarom we de contributie niet lineair vaststellen: dit is niet gewenst, want we 
betalen de contributie aan de KNLTB per (volledig) jaar. 
 
De leden gaan akkoord met de wijziging van de tijdvakken voor de contributie. 
 

9. Rondvraag 
 
Bert Goeijers vraagt wat het G-tennis inhoudt: Sportivity heeft ons gevraagd of het mogelijk is dat 2 
stagiares ( die aan het afstuderen zijn) tennisactiviteiten bij VLTC kunnen organiseren voor 
verstandelijke beperkte kinderen. Wij hebben hier éénmalig toestemming voor verleend en op 21 en 
29 maart zal dit plaatsvinden.  
 
Wim van Vlerken vraagt wat de reden is dat er op de ene baan een borstel en op de andere baan een 
sleepnet aanwezig is voor het slepen.  
Mart Noordraven geeft aan dat men nu tot een ander inzicht is gekomen en het beter is om met netten 
te slepen. Als de borstels zijn afgeschreven, zullen op alle banen sleepnetten hangen. Er worden 
nieuwe sleepnetten aangeschaft. De huidige sleepnetten en borstels rouleren per baan, dus is het niet 
zo dat er altijd op dezelfde banen borstels of sleepnetten zijn. 
 
Gustav geeft aan dat verstandig is om een commissie, in verband met de nieuwe ingang, 
verenigingsbreed op te zetten, Nu is alleen de accommodatie commissie hiermee bezig, maar het is 
goed als (ook) er andere leden zich hierover buigen. 

 
10. Afsluiting 
 
We bedanken iedereen voor de komst en bieden namens de vereniging een drankje aan.  
 

*** 


