Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Harten, die gehouden werd op
maandag, 26 januari 2009.
Lokatie: clubhuis ’t Hart.
Aanwezig: Henk Keus, Fenna Onderstal, Martin van der Stap, Dita Oosterhuis en
Jacques van Wees
Leden: 41 leden
Afwezig: Feikje Spoelstra, Wally Huijbregts, Johan Ederveen, Henriëtte van Wees,
Jannie Smedes, Wil Dijk en Dick Huiberts (allen afmelding met bericht)
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering, heet namens het bestuur alle aanwezigen hartelijk
welkom en wenst iedereen een Sportief en vooral een Gezond 2009 toe. Sportief en financieel
gezien was 2008 voor Harten een rustig jaar.
Helaas zijn er in het afgelopen jaar enkele leden wegens ernstige ziekte, ondanks dat zij er
toch hard tegen gevochten hebben, niet meer onder ons.
Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was ongetwijfeld het 60-jarig jubileum, met alle
activiteiten die ‘s middags en ’s avonds door de jubileumcommissie werden georganiseerd.
Een mooi moment die dag was de overhandiging van het prachtige zonnescherm door de
‘Vrienden van Harten’ aan onze vereniging.
De voorzitter bedankt al diegene die zich op wat voor manier dan ook verdienstelijk hebben
gemaakt voor onze vereniging. Want wat Harten nu is en heeft, is alleen te danken aan het
grote aantal vrijwiligers die zich de afgelopen jaren geheel belangeloos voor onze club hebben
ingezet.
2. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van 21 januari 2008; geen opmerkingen.
3. JAARVERSLAG 2008 van de secretaris (zie Hartslag januari 2009); geen opmerkingen
4. JAARVERSLAG 2008 van de penningmeester (zie Hartslag januari 2009); geen
opmerkingen. De penningmeester licht een aantal posten toe.
5. VERSLAG KASCOMMISSIE
Aad Griffioen en Marjo Schoen hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
De Kascommissie stelt voor de penningmeester décharge te verlenen voor de door hem
verrichte werkzaamheden gedurende het boekjaar 2008.
In 2009 bestaat de Kascommissie uit Marjo Schoen en Piet Kort met als reservelid
Ineke van der Tuin.
6. VERKIEZING BESTUUR
Aftredend zijn Henk Keus en Dita Oosterhuis. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld.
Daar er geen tegenkandidaten waren, is Henk Keus herbenoemd tot voorzitter voor een
periode van 3 jaar en is Dita Oosterhuis herbenoemd in de functie van Algemeen lid voor een
periode van 2 jaar.

7. VERKIEZING TECHNISCHE COMMISSIE
De leden van de Technische Commissie, bestaande uit Bertus Jansen (vz), Tonny Peelen, Jan
Kluwen, Rinus v/d Born en Febi Muller stellen zich herkiesbaar. Met algemene instemming
van de aanwezigen gaat de commissie in dezelfde samenstelling verder, voor een nieuwe
periode van één jaar.
8. VERSLAG COMMISSIE BANEN en VOORSTEL BESTUUR
Het Verslag van de Commissie ‘Banen in de Toekomst’ heeft ter inzage gelegen tijdens de
Algemene Ledenvergadering. Een ieder heeft de gelegenheid gekregen het verslag door te
nemen. Daarna is het verslag voorgelezen door Henk Onderstal; commissielid
Het bestuur kwam met twee voorstellen, nl.
1. De banen met behulp van vrijwilligers opknappen en te sparen voor nieuwe banen. Om
dan na 2-3 jaar over te gaan op Smash-Court of Provision, welke volgens ISA Sport de meest
geschikte ondergronden zijn voor senioren.
Voordeel: Dit jaar geen contributieverhoging en geen kapitaalvernietiging.
Nadeel: Het probleem om genoeg vrijwilligers bij elkaar te krijgen voor deze klus.
2. Per direct de banen vervangen met zand ingestrooid kunstgras.
Voordeel: Geen vrijwilligers meer nodig voor het jaarlijks groot onderhoud.
Nadeel: De contributie zal omhoog gaan en er vindt kapitaalvernietiging plaats, nl. de banen
zijn nog niet afgeschreven. En de eerste 10 jaar is het niet mogelijk voor Smash-court te
kiezen.
PAUZE
De pauze gaf alle aanwezige leden de gelegenheid over beide voorstellen na te denken en te
discussiëren. Leden die zich konden vinden in het eerste voorstel, konden zich als vrijwilliger
melden bij Henk Onderstal, coördinator Commissie Onderhoud. De uitkomst van de discussie
was, dat er 19 vrijwilligers zich hebben aangemeld, wat betekent dat het eerste voorstel is
aangenomen.
9. CONTRIBUTIE 2009
De contributie voor 2009 is vastgesteld op € 100.
10. GOUDEN BOEK
Het ‘Gouden Boek’ en de ‘Beker van Verdienste’ zijn dit jaar uitgereikt aan Jan Suvé als blijk
van waardering voor zijn op enthousiaste wijze geven van de tennislessen aan ons
50-plussers. Naast het bijbrengen van de techniek wil hij ons vooral het plezier in het spelletje
meegeven.
11. LEDENBESTAND
Het ledenaantal stond eind 2008 op156. In 2008 zijn er 25 leden bijgekomen en 26 leden
vertrokken. In 2008 is de Ledenadministratie door Dita Oosterhuis verzorgd.

12. VERSLAG COMMISSIES
TC: Bertus Jansen doet verslag van de activiteiten in 2008.
KNLTB competitie: In 2008 hebben 6 teams deelgenomen aan de KNLTB-competities, nl.
In het voorjaar op dinsdag - Damesdubbel (2 teams), woensdagavond - Herendubbel en op
zaterdag - Gemengd dubbel (2 teams). In het najaar op zaterdag - Gemengd dubbel
Regio-competitie: 3 teams hebben meegedaan, waarvan team 2 kampioen is geworden.
Open Harten Toernooi: Is wederom een geslaagd toernooi geweest. Mede ook door de
gunstige weerstomstandigheden.
AC: activiteiten in 2008. De meeste activiteiten waren geslaagd, met aan top de BBQ/60jarig Jubileum. Het activiteiten-rooster is in elke Hartslag te vinden.
Tennislessen: In het afgelopen jaar heeft Jan Suvé weer in een aantal blokken van 5 weken de
tennislessen verzorgd. Bij Febi Muller kun je je opgeven voor de lessen.
KANTINECOMMISSIE
-Het is de commissie ook in 2008 weer gelukt de kantine goed draaiende te houden. De
roosters zijn voor het komende halfjaar weer goed bemand. Toch vraagt de commissie aan de
leden het team te komen versterken, zodat er met elkaar minder diensten gedraaid hoeven te
worden.
-De kantine wordt alleen geopend door het kantinepersoneel. Degene die de kantine opent,
draagt tevens de verantwoording voor het sluiten daarvan.
-Vanaf 7 april tot 2 juni is tijdens de dinsdagmiddagtoss de kantine open van 15.00u tot
17.00u, dit vanwege de KNLTB-voorjaarscompetitie
-Nieuwe leden kunnen een sleutel voor het hek van het park, de tennisbanen en voor de
kleedkamers afhalen tijdens Toss-tijden bij de kantinedienst, tegen betaling van € 5
ONDERHOUDSCOMMISSIE
De voorzitter, Henk Onderstal, geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2008 en van de
plannen in 2009.
Gerealiseerd in 2008: De grootste en meest belangrijkste klus was het plaatsen van het
enorme zonnescherm, die door de ’Vrienden van Harten’ op de feestdag van ons 60-jarig
jubileum de vereniging is aangeboden.
Plannen voor 2009: -De baanverlichting moet schoongemaakt en opnieuw afgesteld worden.
-De glazen wand rondom een gedeelte van het terras zal geplaatst worden. - Aan de voorkant
van de keet zal een nieuwe houten wand getimmerd worden. - Het handmatig sproeien zal
door Aquaco geïnstalleerd worden.
Baanonderhoud: Bram van Ommeren heeft elke week de banen onder begeleiding van Henk
Onderstal onderhouden en dat gaat nog steeds prima. De banen zijn in een goede conditie.
Groenonderhoud: In het voorjaar is met een ploeg groot onderhoud gepleegd aan de tuin.
Verder is de tuin regelmatig bijgehouden door Leen van Ee en soms door Henk van Holland.
REDACTIECOMMISSIE
De Hartslag is in 2008 weer verzorgd door Kars en Marion Sterenborg. De kosten zijn ook dit
jaar binnen de begroting gebleven. Kars vraagt met smart of de leden leuke stukjes in willen
sturen, maakt niet uit wat.
SCHOONMAAKCOMMISSIE
Met 27 vrijwilligers is de schoonmaakcommissie nog steeds wekelijks actief op de woensdag
of donderdag. In het afgelopen jaar is de groep twee keer bij elkaar geweest, op 7 januari en
op 30 juni. De grote schoonmaak is gehouden op 26 maart. Het gehele clubhuis heeft van
binnen en van buiten een schoonmaakbeurt gekregen.
Niet alleen de Kantinecommissie heeft mensen nodig, Ook Henk Onderstal (Commissie
Onderhoud) en Hennie Bäcker (Schoonmaakcommissie) hebben dringend vrijwilligers nodig
om hun commissie te komen versterken.

RONDVRAAG
-Ineke van Abeele: Zij vraagt of het ook mogelijk is/wordt dat je jezelf voor competities via
de e-mail kunt opgeven. Antwoord: Dit zou moeten kunnen via één van de mailadressen van
de TC-leden.
- Tonnie Hagen: Zij zou graag meer tennislessen willen hebben dan Jan kan geven. Jan geeft
aan het fijn te vinden assistentie te krijgen. Rinus v/d Born biedt zichzelf aan de periodes
tussen de lesblokken van Jan in, de lessen voor zijn rekening te willen nemen. Ook voor de
lessen van Rinus kun je je opgeven bij Febi Muller.
Fred Smit: Hij vraagt wanneer je nu wel of niet tijdens vorstperiodes de baan op kunt.
Antwoord: Niet spelen bij opdooi en als de banen door de vorst glad zijn.
-Henk Keus: Omdat het ledenaantal wat is teruggelopen wil hij voorstellen dat wanneer één
van de leden iemand wil introduceren, om kennis te laten maken met de club en de banen, met
de bedoeling diegene lid te laten worden van onze vereniging, er geen introducéegeld betaald
hoeft te worden. Men moet wel zoals altijd één van de bestuursleden in kennis stellen.
SLUITING
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.50 uur.

