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Dit jaar hebben 56 leden de Algemene Ledenvergadering bijgewoond. Het minimum aantal leden dat 

nodig is om een geldige vergadering te houden (32 leden) is hierdoor ruimschoots gehaald. 

Er zijn 17 leden die zich voor de vergadering hebben afgemeld (José en Jacqueline Cremers, Ank en 

Jacques Heemskerk, Harry Dijkstra, Huib Rijsdijk, Steven en Frans Kuijpers, Annemie de Joode, Anny 

Jonkers, Tamara Spruijt, Arno van de Broek, Riëtte de Vries, Julie Janssens, Robert van Gerwen, Peter 

en Stanja Krath). 

 

1. Opening en mededelingen 1. Opening en mededelingen 1. Opening en mededelingen 1. Opening en mededelingen     

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Dit zal de laatste keer zijn dat Gustav in de rol van 

voorzitter de ALV van VLTC bijwoont. 

Zoals gebruikelijk belicht de voorzitter apart een aantal zaken die het afgelopen jaar een belangrijke 

rol hebben gespeeld binnen VLTC:   

 

- Lustrum Lustrum Lustrum Lustrum     

Het 50 jarig jubileum was een hoogtepunt. In de Services is dit allemaal nog eens prachtig in beeld 

gebracht en uitgebreid toegelicht. 

De Jubileumcommissie heeft fantastisch werk verricht. Tijdens het Jubileumweekend heeft de 

voorzitter al gememoreerd dat het organiseren van alle activiteiten, tijdens het Jubileumjaar, door 

onze eigen vrijwilligers is gerealiseerd en bedankt hen hiervoor. 

 

Het goede doel tijdens het Lustrum, was Ronald Mc Donald  en degene, die hieraan hebben 

meegewerkt, worden hiervoor bedankt. 

 

- Aantal ledenAantal ledenAantal ledenAantal leden    

Op dit moment hebben we 744 leden ( vorig jaar waren dit 767 leden). Het streven blijft 900 

leden. Het is een landelijke tendens dat het aantal leden bij de meeste tennisverenigingen daalt. 

 

- Aanleg Banen, Elektriciteitsvoorziening, Baanverlichting Baan 8 en Jiba.  Aanleg Banen, Elektriciteitsvoorziening, Baanverlichting Baan 8 en Jiba.  Aanleg Banen, Elektriciteitsvoorziening, Baanverlichting Baan 8 en Jiba.  Aanleg Banen, Elektriciteitsvoorziening, Baanverlichting Baan 8 en Jiba.      

Allereerst zijn de laatste 2 gravelbanen ( Baan 9 en 10) voorzien van Tennis ProVision. Verder zijn 

de electriciteitskasten en de warmwatervoorziening vernieuwd ( aanpassing van de douches) en 

heeft Baan 8 nu een volwaardige verlichting. Led- verlichting is voorlopig geen optie: het is een 

kostbare aangelegenheid en staat nog in de kinderschoenen. 

Daarnaast is Jiba ingevoerd:  we kunnen inhangen om te tennissen en de bardiensten kunnen 

worden gepland. 

 

- Baan 1 tot en met 8 Baan 1 tot en met 8 Baan 1 tot en met 8 Baan 1 tot en met 8     

Bij hevige regenval hebben we wateroverlast op Baan 1 tot en met 8. We zijn bezig met 

Oranjewoud om te onderzoeken wat hiervan de oorzaak is. Overigens bestaat bij ons de indruk 

dat het niet alleen aan de mat ligt, maar ook aan het onderhoud van Oranjewoud.  

Uiteraard blijven we dit op de voet volgen. 
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- ToernooienToernooienToernooienToernooien    

Dit jaar zijn er weer de nodige toernooien georganiseerd: opening Lustrum jaar 

openingstoernooi , familietoernooi , het Open Dubbel toernooi VLTC , de Clubkampioenschappen  

en het dames-en heren dubbeltoernooi. 

Ook voor de jeugd zijn er toernooien georganiseerd: uitwisselingstoernooi VLTC- de Korrel, 

de Gerard Smits Cup, mini-3/4 toernooi en clubkampioenschappen en het VJK/. 

 

 

- Homeride  Homeride  Homeride  Homeride      

Dit jaar hebben een aantal leden weer meegewerkt aan Homeride ( deze organisatie zamelt geld 

in voor het Ronald Mc Donald Kinderfonds). Het is niet zeker of we hier in 2013 weer aan mee 

zullen werken. Los daarvan zijn wij de mening toegedaan dat er aan de organisatie nog het nodige 

verbeterd kan worden.  

 

- Sondervick Sondervick Sondervick Sondervick     

Ook dit jaar zijn de scholieren van het Sondervock college weer te gast geweest bij VLTC. Het is 

niet bekend of dit ook nieuwe jeugdleden heeft opgeleverd, maar we willen op deze manier 

contact met de jeugd blijven houden. 

 

- Overlijden Overlijden Overlijden Overlijden     

Op vrijdag 15 maart 2013 is, na een lang ziekbed, Leo van Traa, overleden. De voorzitter vraagt 

iedereen een minuut stilte in acht te nemen. 

 

2. 2. 2. 2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2Notulen Algemene Ledenvergadering 2Notulen Algemene Ledenvergadering 2Notulen Algemene Ledenvergadering 20 maart 2012  0 maart 2012  0 maart 2012  0 maart 2012      

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen, die vervolgens onder dankzegging aan de secretaris, 

worden goedgekeurd. 

 

3333....    KNLTB Afhangbord/ Bardienstplanner ( voorheen Jiba)KNLTB Afhangbord/ Bardienstplanner ( voorheen Jiba)KNLTB Afhangbord/ Bardienstplanner ( voorheen Jiba)KNLTB Afhangbord/ Bardienstplanner ( voorheen Jiba)    

Johan Klootwijk geeft uitleg over Jiba. In september is de 1e module van Jiba in gebruik genomen ( 

inhangen). Er waren wat opstart problemen, maar die waren vrij snel verholpen. Hierdoor kon men al 

snel gebruik maken van Jiba om in te kunnen hangen. 

Naast het inhangen, is er nu ook de mogelijkheid om bardiensten te plannen. 

Je kunt op Jiba inloggen met je KNLTB nummer of emailadres. Als je inlogt met je email- adres, is het 

belangrijk dat dit adres correct is.  

Indien je email-adres wijzigt, dan is het verzoek om dit aan Co Crombeen door te geven. Hij zal dit 

weer aan de KNLTB doorgeven en zij zorgen ervoor  uiteindelijk voor dat dit gewijzigd wordt. 

 

Op dit moment zijn er al 275 leden, die de bardienst hebben ingevuld. Er zijn 28 leden, die het 

gedeeltelijk hebben ingevuld en 275 leden, hebben dit nog niet gedaan. Tot eind maart is er de 

mogelijkheid om het bardienstschema in te vullen. Degene, die het schema nog niet hebben ingevuld, 

krijgen in ieder geval nog een mail met het verzoek de bardienst alsnog in te vullen. 

 

Mocht je problemen hebben met het inloggen of plannen, geef dit zo snel mogelijk door, zodat het 

opgelost kan worden. 

 



 

Er worden door een aantal leden vragen gesteld over Jiba: 

- Miel Aarts geeft aan dat er dit jaar minder mogelijkheden zijn om bardiensten met zijn tweeën 

te draaien ( hij draait al jaren samen met zijn vrouw de bardiensten). 

Reactie Bestuur: De bardiensten zijn door de Paviljoencommissie ingedeeld. 

We zullen dit meenemen en met de PC bespreken.  

- Bert Goeijers heeft op 1 maart 2013 een mail naar de PC en naar het Bestuur gestuurd en 

daarin een aantal vragen gesteld. Hij heeft hier echter geen antwoord op gekregen. 

Reactie Bestuur: We zullen dit in de bestuursvergadering bespreken. 

- Marieke Kouwenberg vraagt zich af wat er gebeurt als er leden zijn, die wel ingepland staan, 

maar hun bardienst niet draaien.  

Reactie Bestuur: Het moet genoteerd worden als iemand de bardienst niet draait, zodat hier 

actie op ondernemen kan worden. 

- Voorstel Miel Aarts: misschien dat de bardiensten van leden, die hier een hekel aan hebben, 

gedraaid kunnen worden door leden, die het wel leuk vinden.  

Reactie Bestuur: Dit is al eerder voorgesteld door de PC ( tijdens een bestuursvergadering), 

maar dit brengt heel veel extra werk voor de penningmeester met zich mee. 

Tijdens de bestuursvergadering,hebben we, in overleg met de PC, besloten om dit niet te 

doen.   

- Ger Hendriks stelt voor om te kijken of er misschien een ander systeem gebruikt kan worden 

voor het plannen van de bardiensten. Er zou dan een werkgroep gevormd kunnen worden, die 

hier verder actie op onderneemt. 

Reactie bestuur: We willen eerst afwachten hoe het, na de implementatie van Jiba, in de 

praktijk werkt. Als we dit geëvalueerd hebben, kunnen we kijken of er iets verbeterd kan 

worden en hiervoor een werkgroep samenstellen ( vanuit de leden). 

- Co Crombeen geeft aan dat hij een lijst van Wendy Dillen heeft ontvangen, waaruit blijkt dat 

er leden zijn, waarvan het e-mailadres niet correct is ( dit is gebleken na het versturen van de 

nieuwsbrief).  

Reactie Bestuur: Als er een mail verstuurd wordt voor het inplannen van de bardienst lopen 

we tegen hetzelfde probleem aan. We zullen kijken om hoeveel e-mail adressen het gaat en 

deze leden eventueel telefonisch benaderen. Hier hebben we goede ervaringen mee. 

- De penningmeester geeft aan dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de leden, om alle 

wijzigingen door te geven. 

 

4444....    Jaarverslagen: posterpresentaties   Jaarverslagen: posterpresentaties   Jaarverslagen: posterpresentaties   Jaarverslagen: posterpresentaties       

De  Technische Commissie en de Verbinding hebben op een flip-over de belangrijkste onderwerpen 

van het afgelopen jaar vermeld. De accommodatie-commissie heeft een heel bord gemaakt met de 

activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor de komende jaren. 

De leden hebben 15 minuten de tijd om bij de commissies langs te gaan om eventueel vragen te 

stellen of ideeën aan te dragen. 

 

5555....    BestuursBestuursBestuursBestuurs----en commissieverken commissieverken commissieverken commissieverkiezing, rooster van aftreden, vacaturesiezing, rooster van aftreden, vacaturesiezing, rooster van aftreden, vacaturesiezing, rooster van aftreden, vacatures    

In zijn inleiding heeft Gustav al kenbaar gemaakt dat dit zijn laatste optreden als voorzitter van VLTC is. 

Hij wil van de gelegenheid gebruik maken om terug te kijken op 15 jaar voorzitterschap. 

 

- De Financiële verslaglegging is in de loop der jaren aanzienlijk veranderd. In 1965 werd het 

financiële verslag nog getypt ( halve pagina). Bij zijn aantreden als voorzitter was het financiële 

verslag al uitgebreider ( grotere vellen papier/ geschreven in plaats van getypt). En in de loop 

der jaren is dit steeds verder uitgebreid. 



 

 

- We hebben bij VLTC inmiddels een groot aantal vrijwilligers en zelfs een  

vrijwilligerscoördinator. 

 

- In en om de Stek hebben er de nodige veranderingen plaatsgevonden: het interieur is 

vernieuwd, er is een overkapping gekomen en er is terrasverwarming geplaatst ( de 

terrasverwarming is overigens inmiddels weggehaald: later hierover meer). 

 

- Verder is de Papieren Service vervangen door de Digitale Service.  

 

- Er is een rooster van aftreden opgesteld, om te voorkomen dat bijvoorbeeld de helft van de 

bestuursleden tegelijk in 1 jaar opstappen ( max  2 leden kunnen per jaar opstappen). 

 

- Naast de societé voor mannen was het de bedoeling dat er ook één voor vrouwen zou komen, 

maar dit is niet gerealiseerd. 

 

- Op ons park is het voor rolstoeltennissers mogelijk om te kunnen tennissen.  

 

- In 2002 is het 40- jarig jubileum uitbundig gevierd. De jubileumcommissie in 2012 is nagenoeg 

gelijk aan die van 2002. 

- In 2004 hadden we 1000 leden. Het 1e VLTC beleidsplan is toen opgesteld ( later in de 

vergadering wordt het nieuwe beleidsplan besproken). 

- In 2008 zijn de Banen 1 tot en met 8, na drie jaar moeizaam onderhandelen, vernieuwd 

(Tennis ProVision in plaats van Canada Ten).  

- We hebben de 1e stap gezet naar een meer prestatieve vereniging en zijn met Sportivity in zee 

gegaan. 

- In 2010 heeft de Stek een metamorfose ondergaan o.l.v Jaap Janssen: een nieuw interieur. De 

plaatsing van een duurzame overkapping en vernieuwing van het terras. 

- In 2011 zijn we weer in gesprek gegaan met de Gemeente in verband met de aanleg van Baan 

9 en 10 met Tennis ProVision.De Gemeente heeft uiteindelijk besloten niets aan de aanleg bij 

te dragen. 

- In 2012 zijn de laatste 2 gravelbanen verdwenen en nu hebben alle banen Tennis ProVision. 

De aanleg van de banen hebben wij zelf bekostigd. 

 

BestuurswisselingBestuurswisselingBestuurswisselingBestuurswisseling    

Johan Klootwijk (TC) en Charl Schmeink ( JC) zijn aftredend, maar hebben zich herkiesbaar gesteld. Er 

zijn geen tegenkandidaten. De leden gaan accoord met de herbenoeming en zij zullen de komende 3 

jaar weer deel uitmaken van het Bestuur. 

 

Het Bestuur stelt Myrthe Hinskens voor als opvolgster van Gustav van Geloven. Myrthe wordt in de 

gelegenheid gesteld om zich aan de leden voor te stellen.  

De leden gaan accoord met de benoeming van Myrthe Hinskens. Tot de zomervakantie zal Gustav nog 

als voorzitter aanblijven om haar in te werken. Wel krijgt zij alvast de voorzittershamer van Gustav.  

Corry bedankt Gustav, namens het Bestuur, voor alles wat hij voor VLTC heeft gedaan. 

 



 

6666....    Financieel overzicht 1 jFinancieel overzicht 1 jFinancieel overzicht 1 jFinancieel overzicht 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012  anuari 2012 tot en met 31 december 2012  anuari 2012 tot en met 31 december 2012  anuari 2012 tot en met 31 december 2012      

De Kascommissie, bestaande uit Peer Berkvens en Myrthe Hinskens, hebben de boeken gecontroleerd 

en accoord bevonden. 

Daarop is de penningmeester met applaus gedechargeerd voor zijn uitstekende financiële 

verslaglegging. 

Peer Berkvens is niet herkiesbaar, omdat hij dit al 2 jaar gedaan heeft en Myrthe niet vanwege het 

voorzitterschap. 

Dymphie Vermelis en Henk Smits melden zich aan als vervangers en de leden gaan hiermee accoord. 

 

7777....    Begroting 1 januari 2013 tot en meBegroting 1 januari 2013 tot en meBegroting 1 januari 2013 tot en meBegroting 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 t 31 december 2013 t 31 december 2013 t 31 december 2013     

De Balans, Staat van Baten en Lasten, de Liquiditeitsbegroting en de begroting van 2013 worden op de 

Beamer getoond. Daarnaast heeft de penningmeester kopieën gemaakt.  

Er wordt besloten, omwille van de tijd, niet alles één voor één door te nemen. Er wordt, per 

onderdeel, aan de leden gevraagd of er iets niet duidelijk is. Er worden een paar vragen over “posten” 

gesteld, waarop de penningmeester een duidelijke uitleg geeft. 

Er is gebleken dat de winstmarge van de consumpties is gedaald. De prijzen van een aantal 

consumpties zullen worden verhoogd. De prijzen zullen voor 1 april 2013 worden aangepast door de 

PC. 

Harry wordt bedankt voor het duidelijke overzicht van de Financiën. 

 

8888....    Ingediende voorstellen Ingediende voorstellen Ingediende voorstellen Ingediende voorstellen     

Er zijn geen voorstellen ingediend door de leden. 

 

9999....    BeleidsplanBeleidsplanBeleidsplanBeleidsplan    

Het 2e Beleidsplan voor de periode van 2013-2016 is klaar. Gustav geeft een korte samenvatting van 

het Beleidsplan met een powepointpresentatie. 

 

De 5 kernkwaliteiten van VLTC zijn:  

- Recreatieve club met prestatieve aspiraties  

- Jeugd als speerpunt 

- Gedragen door veel vrijwilligers 

- Open karakter: voor iedereen toegankelijk   

- Gezelligheid en sfeer staan voorop 

 

We hebben 4 aandachtsgebieden: 

 

1 Jeugd1 Jeugd1 Jeugd1 Jeugd: : : : “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is ons motto en het uitgangspunt is “boeien en 

binden” van de jeugd in de leeftijd van 5 t/m 18 jaa.r   

 

We willen dit o.a bereiken door samenwerking met andere verenigingen, trainingen, competitie, 

toernooien, werving en jeugdstimulering. 

 

2 2 2 2 Ledenbehoud en Ledenwerving :  Ledenbehoud en Ledenwerving :  Ledenbehoud en Ledenwerving :  Ledenbehoud en Ledenwerving :      

- ontwikkeling ledenaantal, 

- nieuwe leden werven en nieuwe leden binden   

 

Er wordt een grafiek getoond van het ledenbestand naar leeftijdscategorie in 2012 . 

 



 

Roland Mol merkt terecht op dat er gat zit tussen de leden van 18-25 jaar. Dit is een aandachtspunt, 

waar wij mee aan de slag moeten. 

 

3 3 3 3 RecreatiefRecreatiefRecreatiefRecreatief----    Prestatief TennisPrestatief TennisPrestatief TennisPrestatief Tennis    

Het hoofddoel is het spelniveau te verhogen met behoud van gezelligheid. Het prestatief en recreatief 

tennis gecombineerd ( “hand in hand”). 

    

4 4 4 4 Accommodatie      Accommodatie      Accommodatie      Accommodatie          

- hierbij is het hoofddoel optimaal bespeelbare banen in een uitnodigende omgeving. 

- de subdoelen zijn: banen het hele jaar bespeelbaar, parkbereikbaarheid en zichtbaarheid, 

- veiligheid in en om de Stek en een speelplaats voor kinderen.   

    

10101010....    Rondvraag  Rondvraag  Rondvraag  Rondvraag      

Berry Slijkhuis complimenteert de secretaris in verband met het verslag  van de vorige ALV. Hij geeft 

aan dat er een aantal zaken, die hierin genoemd zijn wel zijn afgehandeld en sommige niet. Er is vorig 

jaar gesproken over een timer op de terrasverwarming. De kosten voor de terrasverwarming bedragen 

44 eurocent per uur. Wat is de reden dat er geen timer hierop is gezet, maar is de hele 

terrasverwarming weggehaald? 

Reactie Bestuur: Op advies, van degene, die het energieverbruik hebben gemeten, is de 

terrasverwarming wegggehaald. Dit is overigens geen tijdelijke oplossing, maar permanent. 

Overigens blijkt dat de lampen op de tennisbanen branden, terwijl er niet getennist wordt. Ook staat 

de verwarming in de Stek aan, terwijl er niemand is.  

Het is ook de verantwoordelijkheid van de leden, om hier alert op te zijn. 

 

Rien Kooiman: Vorig jaar is er voor de rolstoeltennissers een toernooi georganiseerd ( dit is door Rien 

zelf georganiseerd). Hij heeft toen VLTC om een bijdrage gevraagd, maar wij hebben besloten geen 

bijdrage te geven, omdat er door de Gemeente al subsidie is verstrekt. De subsidie staat echter los van 

het toernooi: er is een apart “potje”bij de Gemeente voor het aangepaste sporten en dat is de reden 

dat er subsidie is verstrekt. 

Verder geeft Rien aan dat hij had verwacht dat iemand van het Bestuur wel even naar het toernooi 

zou komen kijken. Wij hebben dit niet gedaan en dit is niet correct. In het vervolg zullen we hier 

rekening mee houden 

In september wordt er weer een toernooi georganiseerd en Rien vraagt of het mogelijk is om een 

bijdrage ( € 50) te krijgen.  

Reactie: Bestuur: Wij zullen dit in de bestuursvergadering bespreken. 

Er is nog geen nieuwe website- beheerder. Op de Website staat een oude foto van het rolstoeltennis.  

Reactie Bestuur: Dit moet worden veranderd en het Bestuur zal hier actie op ondernemen. 

 

Joop Klaassen: Hij vraagt of het mogelijk is om iets aan de installatie bij VLTC te doen. 

Reactie Bestuur:  We zijn hier wel mee bezig, maar moet nog een vervolg krijgen. 

 

Nel Aarts  bedankt Gustav, namens de leden, voor zijn werk als voorzitter de afgelopen 15 jaar. 

 

Om 23.00 sluit de voorzitter de vergadering en biedt alle aanwezige leden van VLTC een drankje aan, 

 

    

Corry Vervat, Secretaris 

15 mei 2013 


