
 

 

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 02 MAART 2020 

LOCATIE: DE STEK 

AANVANG: 20.00u 

Dit jaar hebben 48 mensen de algemene ledenvergadering bijgewoond. Dit is exclusief bestuur.  

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

vergadering te houden aanwezig is.  

Daarnaast hebben we 14 afmeldingen ontvangen. 

 

1) Opening en Mededelingen 

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

 

2) Notulen ALV 25 Februari 2019 

De voorzitter heeft de notulen benoemd, hierop zijn geen op- of aanmerkingen. De secretaris wordt 

bedankt voor de duidelijke en uitgebreide vastlegging.  

 

3) Terugblik verenigingsjaar 2019 

Helaas zijn in 2019 twee (oud-)leden overleden: Jos Bierings en Jan te Slaa. De voorzitter vraagt om 

gezamenlijk een moment stilte in acht te nemen.  

De terugblik zal van het verenigingsjaar zal aan de hand van de punten uit het beleidsplan zijn, dit zijn 

een 4- tal punten; 

a) Jeugd 

b) Ledenbehoud- en werving 

c) Techniek en communicatie 

d) Accommodatie 

 

A) Jeugd 

We hebben momenteel 112 jeugdleden, helaas hebben we de doelstelling van 135 jeugdleden in 

2020 niet behaald, maar we zijn zeer trots op dit mooie aantal jeugdleden.   

Van de 112 jeugdleden volgen 104 jeugdleden de trainingen via het Jeugd Totaal Plan. 

43 volgen het JTP Basis, 52 het JTP Plus en 9 het JTP Pro.  



 

 

De jeugdcommissie van 9 personen organiseert het gehele jaar door activiteiten. Deze is afgelopen 

jaar uitgebreid met Edmond Boone, Melinda Brock en Twan v.d. Linden. 

 

De voorzitter van de jeugdcommissie gaf een toelichting op de activiteiten 2019: 

● Het winter wollen wanten toernooi, wat helaas niet door is gegaan vanwege het weer. 

● Het Mini-maxi toernooi, deze keer met Oliebollen (die waren al ingekocht voor het WWW 

toernooi). 

● Het Veldhovense Jeugd Tennis Cup, ook deze is vanwege het weer niet doorgegaan.  

● Het paasontbijt op  2e paasdag bij de World Tour; 

● Rood- oranje masters;  

● Clubkampioenschappen, finales zijn gelijk met de senioren.  

● VJK bij VLTC tijdens herfstvakantie, (David Lloyd zou deze organiseren echter VLTC heeft dit op 

verzoek overgenomen. Komend jaar zal Amjoy meehelpen met de organisatie en zal het 

plaatsvinden op de locatie David Lloyd).  

● Boerengolf met BBQ,  

● Zwarte Pieten training,  

● Wintermasters (i.s.m. Tegenbosch, Metzpoint en De Korrel) 

De voorzitter vult nog aan dat Charl Schmeink zijn taak als voorzitter van de Jeugdcommissie 

binnenkort zal neerleggen en dat Marjo Yucesan hem zal opvolgen. De rol zal komende periode aan 

Marjo worden overgedragen. Deze bestuursverandering zal volgend jaar tijdens de ALV van 2021 

officieel bekrachtigd worden.  

 

B) Ledenwerving en - behoud 

De ambitieuze doelstelling van 800 leden in 2020 hebben we niet gehaald, maar we zien wel groei 
sinds 2018, zowel bij senioren als junioren. Momenteel zitten we op 651 leden (112 Jeugdleden, 539 
Seniorenleden en 33 leden Non-actief). 
 
Het thuisgevoel creëren is een belangrijk item om de leden te werven maar zeker ook om te 
behouden.  
 

● Moderne en gevarieerde drank- en eetkaart. Eind vorig jaar hebben we hiermee een start 
gemaakt via Team Fit – Gezonde Kantine. De PC bekijkt welke veranderingen in het aanbod 
moeten worden doorgevoerd. Ze blijven kijken naar een gevarieerd aanbod van drank en 
etenswaren. Denk ook aan eventueel 0%-bier op tap.  

● Duidelijke instructies voor bardienstmedewerkers; hieraan wordt gewerkt door PC.  



 

 

● Het beheer en onderhoud van de accommodatie, met name een grote schoonmaak. Dit blijft 
onze aandacht vragen en krijgen. Een datum voor een halfjaarlijkse doe-dag zal binnenkort 
volgen. Aanwezige vrijwilligers mogen zich na de vergadering alvast melden bij Gert 
Hendriks.  

● Aankleding en uitstraling terras en Stek: het terras hebben we aangepakt met planten. De 
Stek wordt aangepakt met commissie herinrichting. Bij agendapunt 8 meer over hun 
voorstellen.  

● Attractief jaarprogramma. Als aanvulling op het reguliere programma met interne en externe 
competities, het open toernooi en de clubkampioenschappen, heeft de nieuwe 
toernooicommissie (Marjo, Anne, Tessa, Stan en Natascha) een aantal succesvolle 
toernooien georganiseerd. Daarnaast veel animo voor trainingen en de externe competitie.  

● Vrijheid om activiteiten en initiatieven te nemen.  
● En nieuwe leden binden aan vereniging door vrijwilligersactiviteiten. Blijft aandachtspunt. Te 

starten met de bardiensten.  
 
Toelichting ledenwervingsacties 

● Zomerchallenge voor senioren net als afgelopen jaar (10-tal proeflessen met mooi 
vervolgaanbod)  

● Sjors Sportief Open dag en scholentennis voor de jeugd. We hebben gelukkig weer een 
aantal jeugdleden in rood/oranje. Zo blijft de aanwas van de jeugd doorgaan.  

● Nationale sportmarkt samen met Metzpoint en Amjoy. 
Wanneer iemand goede ideeën heeft, laat het ons weten.  
 
Vraag: heeft VLTC Instagram? Ja, die heeft VLTC. Wellicht moeten we hier meer bekendheid aan 
geven. Veel leden, mensen hebben een Instagram account. In ieder geval de activiteiten hierop 
plaatsen. 
 

C) Techniek en communicatie 

We zijn volledig aangesloten op het KNLTB.club pakket van de KNLTB. De ledenadministratie, het 
reserveren van de banen en de ClubApp. Mocht je de ClubApp nog niet hebben, download deze dan.  
De digitale communicatie wordt steeds belangrijker, de Clubapp zal hier steeds belangrijker in 
worden. Mocht je vragen hebben, meld je bij iemand van het bestuur, daarnaast het verzoek om 
VLTC op Facebook en Instagram te volgen.  
 
De pinfunctie is er al een tijdje, het gebruik hiervan neemt toe. De kassa hiervoor hebben we niet, de 
Penningmeester berekent jaarlijks of dit interessant is.  
In 2019 zijn we overgegaan naar LED-verlichting. Daarnaast hebben we een goed functionerend 
internet en bewakingssysteem. Ook maken we gebruik van Spotify en het aanbod Fox sport zenders. 
 



 

 

 

Sponsoring is nog steeds welkom. We hebben reeds een aantal goede sponsoren, dit zouden we nog 

steeds willen uitbreiden, helaas is dit qua tijd best lastig. Mocht iemand interesse hebben om dit 

actief op te pakken, meld je aan.  

Vraag; VLTC is toch een recreatieve club, waarom dan de KNLTB volgen die voor prestatief tennissen 

is. Antwoord: Onze ervaring is dat de KNLTB niet uitsluitend prestatief is, en de KNLTB is voor een 

groot deel vereniging ondersteunend. We volgen met name de KNLTB qua voorzieningen.  

 

D) Accommodatie 

We hebben een fantastische accommodatie commissie die de banen e.d. keurig onderhoudt.  
De banen gaan we vervangen zodra dit noodzakelijk is, niet al op voorhand. Hierover hebben we 
regelmatig contact met de gemeente.  
 
Douche- en kleedruimten, voor het vochtprobleem is er een extra afzuiger per kleedkamer geplaatst 
en er zijn luchtroosters in de deuren geplaatst.  
 
De Coniferen achter de tennisbanen aan de kant van Basko zijn verwijderd, hierdoor hebben we een 
meer open uitstraling. 
Het interieur wordt dit jaar aangepakt, meer hierover bij agendapunt 8.  
 
Er komt dit jaar weer een nieuwe exploitatie overeenkomst met de Gemeente, de huidige 
overeenkomst heeft 12 jaar gelopen. De nieuwe overeenkomst is min-/ of meer gelijk aan de huidige 
overeenkomst. De leden merken hier niets van.  
 
LED verlichting: 
In 2019 heeft Aerolux de LED verlichting geplaatst. De financiering hiervan is gedaan via een lening 
bij de Gemeente. Daarnaast hebben wij BOSA subsidie aanvraag gedaan. De aanvraag is hiervoor is 
weg, helaas duurt het ca. 22 weken voordat we een definitieve reactie terug ontvangen.  
LED verlichting staat voor zuinig, maar dit betekent niet dat je de lampen moet laten branden 
wanneer er niet getennist wordt op die baan.  
Johan licht het gebruik van de tablet toe voor de bediening van de LED verlichting.  
De juiste stand voor de verlichting is ‘Training’, de stand ‘Loop’ gebruiken we eigenlijk niet. De 
verlichting is per baan aan en uit te schakelen, dus niet het hele blok hoeft aangezet te worden.  
Wanneer je de lichten op baan 1 aanzet, zal automatisch een kleine verlichting op baan 2 zijn. 
Hiervoor hoef je de verlichting van Baan 2 niet aan te zetten. Als iemand op Baan 2 gaat tennissen, 
dan zetten ze de verlichting voor Baan 2 aan, deze zal dan scherper worden.  
 



 

 

En hierbij ook weer de sterke nadruk, zodra je klaar bent met tennissen zet de verlichting uit!! Ook al 
is het maar kort. De verlichting is makkelijk weer snel in te schakelen als iemand anders na jou wil 
gaan tennissen. Graag ook het verzoek om medespelers aan te spreken wanneer ze de lichten niet 
uitdoen.  
 
Aanvulling; er zijn 2 extra invalide parkeerplaatsen aangevraagd, deze aanvraag ligt nu ter 
goedkeuring bij de gemeente. Hier zit wel een dag- en tijdsbeperking op voor de zaterdagochtend.  
 
 

4)  Leden van Verdienste 

 
Aangezien de vereniging dit jaar 58 jaar bestaat, mogen we met enige regelmaat leden in het 
zonnetje zetten die al 50 jaar lid zijn.  
In 1970 zijn drie dames lid geworden die nu, 50 jaar later, nog steeds onafgebroken actief lid zijn. 
Charl informeert iedereen wat er allemaal in 1970 is gebeurt. Daarna feliciteert hij ze met een mooie 
bos bloemen, presentje en lidmaatschap van verdienste.  
Nolly Overmars (aanwezig) en Nel Aarts en Jeanne Abeln (beiden helaas afwezig).  
 
 
5) Jaarstukken 2019 

VLTC heeft over het jaar 2019 een negatief explotatie saldo van -/- € 960,= (er was € 450,= begroot) 

Baten ca. € 6.000 hoger dan begroot: 

● Conservatieve schatting contributie; 

● Subsidie Fonds Gehandicaptensport niet begroot; 

● Incidentele posten ING & Rabo niet begroot vanwege eenmalige karakter;  

● Goed jaar Paviljoen commissie ;  

● Afkoop bardienst.  

Lasten ca. € 7.000,= hoger dan begroot: 

● Afschrijvingen deels versneld (LED verlichting, koffie apparaat en masten); 

● KNLTB.club bijdrage niet begroot; 

● Bankkosten zijn ook hoger geworden, en kosten voor het pinnen 

Vraag: is het mogelijk om met het KNLTB pasje te gaan pinnen? 

Antw: ja is mogelijk, kosten van het pinnen gaan dan omlaag. Maar per pas betaal je dan een vrij 

groot bedrag bij de kassa leverancier. En deze kosten komen voor de vereniging. We gaan hierin niet 

voorop lopen. Maar als iedereen naar cash loos gaat dan gaan wij ook om. Tot dit tijd monitoren we 

of het interessant is om over te stappen.  



 

 

Dit jaar is er 1 ding veranderd in de Balans. De masten zijn in afschrijving genomen en daardoor is het 

Eigen Vermogen van de vereniging met € 16.000,= verlaagd.  

Geld in kas is gestegen ten opzichte van vorig jaar.  

Vraag: hebben we subsidie gekregen voor de LED verlichting? 

Antw: deze hebben wij aangevraagd, is nog niet toegewezen. Hier gaan een aantal weken overheen.  

Maar we hebben wel al een renteloze lening van de gemeente ontvangen voor de LED verlichting. 

Als de subsidie wordt toegekend dient er ook een groter deel afgelost te worden.  

Controle kascommissie: 

Wim van Vlerken (helaas afwezig) en Ton de Kok hebben de controle van de kascommissie dit jaar 

gedaan. Ton geeft als eerste Michiel een groot compliment voor de heldere en duidelijke opzet! Ton 

licht de bevindingen van de kascommissie tijdens de vergadering toe.  

● Het was allemaal netjes voorbereid.  

● Alle inkomsten en uitgaven konden goed worden verantwoord.  

● De overzichten waren met elkaar in overeenstemming.  

● De boekhouding en bescheiden zijn in orde bevonden.  

De penningmeester wordt gedechargeerd van zijn taak voor de financiële verslaglegging over 2019. 

De leden danken de penningmeester met een applaus. 

Benoeming nieuwe kascommissie 2020: 

Ton de Kok stelt zich herkiesbaar. Marianne Sanders heeft zich aangemeld als opvolger van Wim van 

Vlerken. De leden gaan hiermee akkoord. 

 

6)  Begroting 

Ten opzichte van vorige jaren moeten we € 4.500,= in de exploitatie terugverdienen voor de aflossing 
van de lening van de gemeente voor de LED-verlichting. 

 
Het bestuur heeft besloten geen contributie verhoging door te voeren, maar een pakket van 3 
maatregelen te nemen: 

1. Verhoging prijzen bar 
● Pils van € 1,30 naar € 1,50. 
● Overige bier van € 2,00 naar € 2,20. 
● Wijn van € 250 naar € 3,50 euro (zijn ook grotere flesjes) 

2. Verhoging kosten Jeugd Totaal Pakket m.i.v. het nieuwe seizoen in september 2020. 
 De prijzen voor het Jeugd Totaal Pakket worden aangepast per het nieuwe seizoen augustus/ 

september 2020. Met de nieuwe prijs worden de opbrengsten meer in lijn gebracht met de 



 

 

kosten van de vereniging in de begroting met de BTW, die ook nog van 6 naar 9% is gegaan. 
De nieuwe tarieven worden: 

Basis  + € 20,00 naar € 315,=  
Plus  + € 30,00 naar € 380,= 
Pro + € 30,00 naar € 460,= 
Let op: in de begroting telt in 2019 dit slechts 1 kwartaal mee (€635). Volgend jaar dus een + € 2.400, 

komende jaren. 
3. Extra inzet om sponsorbijdrage te verhogen. Alle ideeën en hulp zijn hiervoor welkom.  

 
Omdat deze maatregelen niet het volle jaar meedoen, wordt een exploitatie tekort voor 2020 
begroot van € 2.000,= Voor de volgende jaren zouden deze maatregelen afdoende moeten zijn. 
Deze wijziging in het Jeugd Totaal Pakket wordt in mei/ juni gecommuniceerd richting de jeugd en 
ouders.  
 
Er zit nog wel een kanttekening bij: 

● Als we subsidie ontvangen dan moeten we voor de LED al vervroegde aflossing doen bij de 
gemeente. 

● Prijsverhoging zoals hiervoor toegelicht + kostenstijgingen verwerkt.  

 
Aflossing aan de gemeente van de lening voor de LED verlichting is €4.500,= regulier en € 23.000,= 
extra dit jaar door de subsidie (ook als we die niet zouden krijgen).  
 
Vraag over prijsverhoging drank: waarom € 2.000,= euro LED verhalen via opbrengst van de kantine? 
Antw: We willen qua contributie gelijk blijven met de andere verenigingen in Veldhoven. Ook de 
inkoopprijzen zijn gestegen, ondanks dat de inkoop heel goed onderhandeld is. Onder het mom van 
gebruiker betaalt: een pilsje kun je kiezen, contributie niet. 
 
Vraag: De Jeugd wordt nu duurder, terwijl dat het speerpunt is.  
Kunnen senioren niet wat meer betalen, zodat de jeugd geen verhoging krijgt? 
Antw: Dat kan, maar wij hebben een andere afweging gemaakt. Jeugd wordt nu beter 
kostendekkend. Jeugd krijgt daarnaast bovendien ook nog een subsidie vanuit VLTC. 
We zouden vanavond niet over een contributieverhoging kunnen beslissen, dit had vooraf als ALV 
agendapunt ingediend moeten zijn. Het bestuur neemt ter kennisgeving aan dat een verhoging voor 
senioren wel draagvlak heeft. Zij kan dat bij verdere afwegingen komende jaren rekening houden. 
 
Vraag; competitie bijdrage zou niet kostendekkend zijn. Wordt daar nog naar gekeken? 
Antw: Ja, dat doen we elk jaar. Eventuele aanpassingen worden vastgesteld voordat de nieuwe 
inschrijving van de najaarscompetitie wordt opengesteld. Tot nu toe is het bestuur van mening dat 
het tekort nog vrij laag is en zeker acceptabel, gezien het feit dat ruim 100 leden hieraan met plezier 
deelnemen.  
 



 

 

Meerjaren begroting 

 
Dit jaar staat op de begroting het meubilair, de inrichting en de voorbereiding voor de keuken. 
Volgend jaar zal dan de keuken aan de beurt komen, dit jaar zal er geïnventariseerd worden zodat we 
volgend jaar boven het drempelbedrag komen voor de subsidie aanvraag. Daarom hebben we deze 
investering op volgend jaar gezet.  
 
Wanneer de banen moeten worden vervangen is nog onzeker, desondanks begroten we ze wel alvast 
voor 2023.  
Op deze manier blijven we een gezonde financiële positie houden.  
 
Vraag: de subsidie voor gehandicapten sport? Wat doen we daar mee? 
Antw: Dit jaar hebben we voor het eerst niet alle middelen besteed. We gaan geen bestedingen 
‘zoeken’, omdat het potje leeg moet. We hebben besloten het bedrag niet in de exploitatie mee te 
nemen, maar apart gezet en gereserveerd voor volgen 2020. 
 

7)  Bestuurs- en commissieverkiezing. 

Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: 

● Michiel Boshouwers (bestuurslid, penningmeester); 

● Nicole Wassercordt (bestuurslid, secretaris). 

Alle aanwezigen zijn erg tevreden en akkoord met het aanblijven van de 2 bestuursleden.  

 

Wijziging in Accommodatie commissie: 

● Ton Vermelis treedt af 

● Voorstel om Gustav van Geloven als voorzitter te benoemen 

Gustav wordt benoemd! Ton Vermelis bedankt voor je inzet al die jaren! 

 

8)  Behandeling van ingediende voorstellen 

Contract Swinkels Family Brewers (Bavaria) 
● Het vorige contract dateert van april 2016 en was voor 5 jaar gesloten. Loopt dus eigenlijk pas 

april volgend jaar af. We zijn tevreden met Bavaria.  
● Gesprekken met Bavaria hebben geleid tot een nieuw contract, mede vanwege sponsorcontract.  
● Ger Hendriks licht namens de Paviljoencommissie toe waarom we tot dit nieuwe contract zijn 

gekomen. De verbeteringen zijn dat ze voor € 750,= per jaar sponsoren, met ingang van 2020. 



 

 

Bavaria zal ook zelf een windvanger betalen. Ook is er een korting op speciaal bier. Daarnaast zal 
jaarlijks 1 hectoliter (5 fustjes) en 2 vaten bok bier gratis worden geleverd.  
Het resultaat is dan een ordergrootte van € 1.600,= excl. BTW minder aan kosten.  
En elk jaar krijgen we een tekenfee van € 500,= (dus totaal € 2.500,-) 

 
Vraag: Kan de ALV instemmen met het sluiten van dit nieuwe 5-jarige contract? 
Antwoord ALV: Ja, het contract kan definitief gemaakt worden. Dit kan met Bavaria worden 
gecommuniceerd. 
 
Verhoging afkoopbedrag bardienst 
 
Steeds meer leden kopen hun bardienst af, hierdoor hebben we steeds meer moeite om het 
bardienstschema volledig rond te krijgen. De PC heeft daarom twee scenario’s onderzocht: 
 
1) Verhogen aantal bardiensten naar 3 bardiensten per lid. Hiervoor hebben we echter onvoldoende 
diensten. 
2) Afkoopsom van de bardiensten te verhogen om zodoende afkoop enigszins te ontmoedigen. 
Het voorstel is de afkoopsom van € 20 naar € 30 per keer te verhogen, de invoering zal per 2021 zijn.  
 
We hebben een aantal ideeën/ vragen en opmerkingen gekregen omtrent de bardienst. Hieronder 
zijn ze samengevat. 

● Het bedrag zou ook best hoger mogen dan € 30,=. Ons doel is niet om de kas te spekken 
maar om de bardiensten te vullen.  

● Kunnen we de bardienst vullen met de oudere jeugdleden? Nee, het is niet toegestaan om 
onder de 18 achter de bar te staan. 

● Kunnen we iemand inhuren die de bar exploiteert (reken op € 20.000,= euro loonkosten per 
jaar). Dit moeten we eigenlijk eens voorrekenen aan de vereniging, delen door #leden en dan 
kun je de kosten inzichtelijk maken.  

● Ongeveer 450 leden van de 560 draaien wel bardienst!  
● Soms komen mensen niet opdagen. Dit is moeilijk op te lossen. Zou meer kunnen worden als 

we de boete te hoog maken (wel inschrijven en dan toch niet komen, achteraf innen is heel 
lastig). 

● Suggestie: leden aan de hand pakken en meenemen bij hun eerste bardienst. Leden actiever 
benaderen. 

● Dit jaar staan nog 250 diensten open. Het lijkt steeds erger te worden. Helpt verhoging hier 
wel voor? Mogelijk zijn veel leden zich hier niet van bewust. Moeten we toch naar andere 
varianten van meer diensten? Wel is het zo dat er nog leden zijn die de bardiensten moeten 
inplannen. Of eventueel alle competitie spelers een extra bardienst te laten draaien. 

● Bij de Korrel is het zo, speel je op vrijdag competitie dan heb je op een zaterdag bardienst. 
● Captain van het jeugdteam een bardienst laten draaien tijdens de competitie dag? 



 

 

● Bij nieuwe leden 1 jaar hoef je geen bardienst te draaien, maar mag natuurlijk wel. Anders 
heeft rondleiding weinig zin. 

● Er is een bardiensthandboek waarin de nodige instructies zijn opgenomen. 
● Waarom is afkopen ingesteld? Het gaat niet zonder. Sportverenigingen worden steeds meer 

dienstverlenend. Wij zijn nog steeds een vereniging van leden voor leden. 
● Als bardienst niet op komt dagen, dan dit graag melden aan PC. 
● Als je bij regen eerder naar huis gaat, meld dit dan bij je opvolger (i.v.m. sleutel e.t.c.). 

 
We willen hierbij als bestuur graag aangeven dat het onze voorkeur blijft hebben dat leden 
bardiensten draaien. Vele handen maken nu eenmaal licht werk.  
 
Stemming: meerderheid is voor het verhogen van de afkoopbardienst naar € 30,= per keer. Dit zal 
ingaan per 2021. 
 

Herinrichting de Stek 

Werkgroep Herinrichting de Stek o.l.v. Thomas Wassercordt heeft een start gemaakt door het 

bestellen van nieuwe stoelen, een aantal banken en tafelbladen (deze zijn er vóórdat de 

voorjaarscompetitie begint.). 

De voortgang; de kleuren van de stoelen zijn bepaald (Zwart, bordeaux rood en Lime groen). 
Het aantal nieuwe stoelen komt neer op ca. 50 stuks 
De kleur van het nieuwe tafelblad is Kasteel Donker Eiken en alle tafels worden 80x80cm groot. 
De banken zullen zwart zijn. De krukken bij de bar en de hoge paarse krukken met rugleuning blijven. 
Voor de aanschaf is reeds akkoord gegeven door het bestuur. Nu de offerte ontvangen is, lijkt alles 
ook binnen budget te blijven. 
 
Daarnaast heeft de werkgroep een verzoek: 
Als werkgroep willen wij voorstellen om de keukendeur “definitief” te sluiten en de doorgang ter 
hoogte van het lage bargedeelte te maken. 
Het is noodzakelijk dat we de ruimte van De Stek efficiënter gebruiken en tegelijkertijd ook de 
flexibiliteit houden om met zaken te schuiven. De tekening op de sheet waaruit blijkt dat we de extra 
wand nodig hebben om met 7 teams van ca. 10 mensen aanwezig te kunnen zijn geeft dit mooi weer. 
Ruimte die ook nodig is bij grotere toernooien, activiteiten of competities. We gaan van 57 naar 74 
zitplaatsen (excl. barkrukken). 
 
Het maken van de doorgang houdt in: 
● Het weghalen van de lage bargedeelte. 
● Plaatsen van saloondeurtjes. Hierbij wordt rekening gehouden met de veiligheid van 

kinderhanden door de opening van de deuren uit elkaar te houden zodat niets klem kan komen 
te zitten 



 

 

● Verplaatsten telefoonlijn. 
● Bijwerken stucwerk. 
● Bijwerken schilderwerk. 
 
De argumenten die wij hebben om deze wijziging door te voeren zijn: 
● Het noodzakelijk creëren van ruimte om meer zitplaatsen mogelijk te maken. 
● Met het sluiten van de deur ontstaat zowel aan de kantine-zijde als ook aan de keukenzijde een 

langere wand waardoor meer efficiënte ruimte ontstaat. 
● Na lange tijd lossen we hiermee ook het gevaar op van de naar de kantine draaiende deur 

zonder zicht. 
● Het is een voorzet voor de aankomende herinrichting van de keuken. 

 
Tijdplanning:  
● Het idee is om de meubels te plaatsen en pas dan meer detail in te vullen voor de doorgang.  
● De ingreep is gering en relatief eenvoudig ook weer terug te draaien.  
● Derhalve willen we voorstellen om de wijziging door te voeren voor de competitie en een jaar 

als pilot te beleven wat de voordelen zijn.  
● Mocht blijken dat hierover zwaarwegende bezwaren ontstaan gedurende het seizoen, dan wel 

blijken dat de uitkomst positief is kan bij de ALV van 2021 een definitieve stemming 
plaatsvinden. 

  
We hopen op een positief besluit zodat we ook daarna met goede moed in het najaar wat kleuren en 
gezelligheid kunnen gaan aanbrengen door gemotiveerd te worden middels een positieve stemming. 

 
Vraag: hoe wordt dit uitgevoerd?  
Antw: Het wordt zodanig gemaakt dat we het gemakkelijk terug kunnen brengen naar de oude 
situatie. 

 
Vraag: Competitie leden en aantal zitplaatsen: op vrijdagavond zijn er 14 teams. De meeste teams 
spelen recreatief.   
Antw: Niet alleen de vrijdagavond is vol. Op zaterdag wordt het ook weer drukker. Per competitie 
dag kijken wat dit betekent voor het aantal banen. De ervaring is dat competitie spelende leden 
langer lid blijven.  
 
Vraag: waarom doen we in het weekend de serre niet dicht?  
Antw: Dit vinden we ongezellig. Doen we niet. Gastheerschap wordt geboden in de kantine en niet 
buiten. 

 
Opmerking: Het lage stuk bij de bar heeft een functie en is zelfs goed voor PR; rolstoelers.  
Reactie hierop: Er is hier zeker over gesproken en nagedacht. De verandering wordt zo gemaakt dat 
deze weer kan worden teruggedraaid. Besluit is volgend jaar aan de ALV. 



 

 

 
Vraag: De tafelbladen worden vervangen. Kunnen we huidige bladen sealen?  
Antw: De kosten van nieuwe bladen zijn relatief laag. Vraag is of je daarvoor kunt sealen.  
 
Vraag: Kunnen we ook klapstoelen erbij zitten voor als we extra zitplaatsen nodig hebben?  
Antw: We kunnen altijd nog stoelen van buiten pakken. De barkrukken staan niet op tekening, maar 
die blijven ook staan. In het najaar wordt de aankleding verder aangepakt. 

 
Kunnen we met deze pilot instemmen?  
Een ruime meerderheid is voor de verandering. Het verzoek aan de werkgroep om dit in gang te 
zetten in overleg met AC. 
 

9)  Rondvraag 

Vraag: De pilot op baan 8 – 10 om 1 uur te singelen, loopt deze nog?  
Antw: Nee, dit was een pilot waarvan is gebleken dat deze niet door iedereen op de juiste manier 
werd gebruikt. Het bleek dat deze banen werden gebruikt om te dubbelen 2 uren, dus veel misbruik. 
Pilot is daarom gestopt. 

 
Opmerking: Maatschappelijk verantwoord ondernemen?   
In najaar / winter 2019 zijn we drie keer host geweest voor Swove. De mensen komen samen met 
hun mantelzorger naar VLTC, ze kunnen op de baan spelen of andere activiteiten doen. Het is erg 
succesvol geweest. We gaan dit komend jaar weer doen. Bert wil wel kartrekker zijn, maar heeft daar 
graag ondersteuning bij. Hierbij een oproep voor vrijwilligers.  
 
Vraag: Zijn er mensen met contacten die de oude stoelen uit de Stek willen overnemen? Meld je bij 
de Werkgroep Herinrichting de Stek! De stoelen zijn gratis af te halen. Het gaat alleen over de 
stoelen. 

 
Vraag: Wanneer gaan de bierprijzen wanneer omhoog?  
Antw: Dit zal voor 1 April zijn. 
 
10)  Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en nodigt iedereen uit om gezamenlijk een 

drankje te drinken.  

 


