Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Harten, die gehouden werd op
maandag, 31 januari 2011.
Lokatie: clubhuis ’t Hart.
Aanwezig: Henk Keus, Fenna Onderstal, Marleen de Vries, Dita Oosterhuis en
Jacques van Wees
Leden: 42 leden
Afwezig: Piet Kort, Henk van Holland, Carolien en Henk Geurts en Jeen en Ilse Velkers
(allen afmelding met bericht)
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering, heet namens het bestuur alle aanwezigen hartelijk
welkom en wenst iedereen nog een Sportief en vooral Gezond 2011 toe.
Helaas was 2010 voor een aantal leden niet zo’n goed jaar. Zo zijn Dick Huiberts en de
echtgenoot van ons lid Corry Jonkman niet meer onder ons. Onze gedachten gaan naar hen
uit.
Financieel gezien was het een goed jaar. Alles is volgens de begroting gelopen.
Mede doordat het bestuur in staat is geweest de twee Smash-Court banen bijna € 15.000
goedkoper aan te leggen is het eigen vermogen erg gezond. Harten is een club met twee
nieuwe banen, verlichting en een clubhuis waar geen schuld op rust.
Door het ontwikkelen van een aantal activiteiten is het ledenaantal is in 2010 niet
teruggelopen. Toch moeten we ervoor zorgen dat het ledenaantal op peil blijft. Een idee zou
kunnen zijn om je familie, vrienden, kennisssen en buren enthousiast te maken om bij Harten
een balletje te komen slaan, met de bedoeling een nieuw lid aan te melden. Als tegenprestatie
krijgt een ieder die twee nieuwe leden aanbrengt een gratis consumptiekaart en bij aanbrengen
van vijf nieuwe leden wordt de helft van de contributie gerestitueerd.
De voorzitter vraagt of iemand bereid is de sponsor-, advertentie- of redactiecommissie van
nieuwe impulsen te voorzien.
De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor het vele werk wat zij geheel belangeloos voor de
vereniging hebben gedaan.
2. NOTULEN van de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2010; geen opmerkingen.
3. JAARVERSLAG 2010 van de secretaris (zie Hartslag januari 2011); geen opmerkingen
4. JAARVERSLAG 2010 van de penningmeester (zie Hartslag januari 2011); geen
opmerkingen. De penningmeester licht een aantal posten toe en beantwoord een aantal vragen
die betrekking hebben op de exploitatierekening over 2010 en de begroting 2011.
5. VERSLAG KASCOMMISSIE
Piet Kort en Ineke van der Tuin hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
De Kascommissie stelt voor de penningmeester décharge te verlenen voor de door haar
verrichte werkzaamheden gedurende het boekjaar 2010.
In 2011 bestaat de Kascommissie uit Ineke van der Tuin en Aad Griffioen, met als reservelid
Jannie v/d Langemheen.

6. VERKIEZING BESTUUR
Aftredend is Dita Oosterhuis. Dita stelt zich niet herkiesbaar en neemt afscheid. De voorzitter
bedankt Dita voor haar inzet met een attentie. Dita zal voorlopig nog wel de
Ledenadministratie blijven verzorgen.
Het bestuur heeft Marleen de Vries voorgedragen voor de functie van Penningmeester, voor
een periode van 3 jaar, en Wim Rohaan als nieuwe kandidaat voor de vacante functie van
Algemeen bestuurslid, voor een periode van 2 jaar. Daar er geen tegenkandidaten waren, zijn
Marleen en Wim met algemene instemming benoemd. Wim heeft zich voorgesteld.
7. VERKIEZING TECHNISCHE COMMISSIE
De leden van de Technische Commissie, bestaande uit Bertus Jansen (vz), Tonny Peelen, Jan
Kluwen, Rinus v/d Born en Ineke van den Abeele, stellen zich herkiesbaar. Met algemene
instemming van de aanwezigen gaat de commissie in deze samenstelling verder, voor een
nieuwe periode van één jaar.
PAUZE
8. CONTRIBUTIE 2011
De contributie voor 2011 blijft € 120
9. GOUDEN BOEK
Het ‘Gouden Boek’ en de ‘Beker van Verdienste’ zijn dit jaar uitgereikt aan Jannie Smedes
als blijk van waardering voor haar grote inzet als voorzitster van de Kantinecommissie en als
medecommissielid van de Commissie Schoonmaak
10. LEDENBESTAND
Het ledenaantal stond eind 2009 op 143 en eind 2010 op 144. In 2010 zijn er 18 leden
bijgekomen en 17 leden vertrokken. In 2010 is de Ledenadministratie door Dita Oosterhuis
verzorgd.
11. VERSLAG COMMISSIES
TC: Bertus Jansen doet verslag van de activiteiten in 2010 en de plannen voor 2011.
KNLTB competitie: In 2010 hebben 5 teams deelgenomen aan de KNLTB-competities, nl.
in het voorjaar op dinsdagmorgen - Damesdubbel (2 teams), op zaterdagmiddag - Gemengd
Dubbel (1 team) en op de woensdagavond - Damesdubbel (1 team) en Gemengd Dubbel (1
team)
Regio-competitie: 3 teams hebben meegedaan
Open Harten Toernooi: Met 92 deelnemers was het toernooi weer een groot succes. In 2011
zal het Open Harten Toernooi 45+ gehouden worden in de week van 24 april t/m 1 mei. De
Rabobank heeft weer toegezegd het toernooi te zullen sponsoren met € 300
AC: activiteiten in 2010. Het Stamppottoernooi, de Ladiesday en de BBQ/Invitatietoernooi
waren zeer geslaagd. Het activiteiten-rooster 2011 is in elke Hartslag te vinden.
Febi Muller heeft afscheid genomen van haar activiteiten in de AC. Zij is bedankt met de
Harten-handdoek. Nieuw is aan de AC toegevoegd Tineke Tigchelaar.
Tennislessen: In het afgelopen jaar heeft Rinus v/d Born de tennislessen verzorgd. Velen
ontvingen les van hem en uit reacties blijkt dat de lesnemers het fijn vinden van Rinus les te
krijgen.

KANTINECOMMISSIE
-De voorzitster, Jannie Smedes doet verslag van de Kantinecommissie.
-Het kantine-team heeft goed gedraaid. Enkele opmerkingen uit het verslag:
-De afspraak dat tijdens KNLTB- en Regiocompetities consumpties cash worden betaald,
verloopt goed en wordt gehandhaafd.
-Mies Bosma, Diny Ostermeijer en Corry Jonkman zijn gestopt met hun werkzaamheden voor
de commissie. Zij zijn bedankt met een Harten-handdoek. Nieuw zijn toegetreden Kim Luong
en Jannie v/d Langemheen
-Om het clubhuis wat gezelliger te maken en wat meer sfeer te geven, zal de
Kantinecommissie vaker vergaderen. Naar aanleiding hiervan geeft Evert Overeem aan ideeën
te hebben om het clubhuis op te pimpen. Hij zal een groepje vormen en een plan maken i.s.m.
de Commissie Onderhoud. Het plan zal worden voorgelegd aan het bestuur.
- Evert vraagt of het mogelijk is Digitenne aan te schaffen. Marleen zal dit regelen
COMMISSIE ONDERHOUD
De voorzitter, Henk Onderstal, geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2010 en van de
plannen in 2011.
Gerealiseerd in 2010:
-De nieuwe Smash Court banen zijn aangelegd.
-De letters van LTC Harten + tennisbal aan de voorkant van het clubhuis en de bankjes
rondom de tennisbanen zijn geschilderd.
-Het Hartenhek moest vervangen worden door een nieuw breder hek, i.v.m. groot onderhoud
door Oranjewoud
Plannen voor 2011:
-Onderhoud aan/vervanging van de electriciteit en de CV-ketel is hard nodig. Henk zoekt een
electricien. - De vloer van het clubhuis wordt geschilderd.
- Plaatsen van een grotere vitrinekast.
Baanonderhoud: Bram van Ommeren onderhoud nog steeds éénmaal per week naar
tevredenheid de banen. Wanneer extra onderhoud nodig is, geeft Henk van Holland Bram
ondersteuning.
-Voor het onderhoud van de banen is een tractor, een driehoeksborstel en een bladblazer
aangeschaft.
Groenonderhoud: De tuin is regelmatig bijgehouden door Henk van Holland. Leen van Ee
heeft aangegeven Henk van Holland te willen helpen met het tuinonderhoud. In het voorjaar
zal met een groep de tuin onderhanden worden genomen.
REDACTIECOMMISSIE
De Hartslag is in 2010 weer verzorgd door Kars en Marion Sterenborg. De kosten zijn ook dit
jaar binnen de begroting gebleven. Evert Overeem heeft gezorgd voor de distributie van het
clubblad.
SCHOONMAAKCOMMISSIE
Met 23 vrijwilligers en 3 invallers is de schoonmaakcommissie nog steeds wekelijks actief op
de woensdag of donderdag. De grote schoonmaak is gehouden op 14 april. Tweemaal per jaar
wordt het schema gemaakt. Op 3 januari 2011 komt de commissie voor de eerste keer bij
elkaar om het nieuwe rooster voor 2011 te maken.
De commissie vraagt uit de kleedkamers achtergebleven spullen op te halen.

12. RONDVRAAG
- Bertus:
Vraagt voor in de herentoilet een kraan waaronder een bidon gevuld kan
worden. Antwoord: Is toegezegd.
- Corrie van Ee: Heren moeten gebruik maken van de Herentoilet. Met bordjes is dit aangeven
- Mies Bosma: Zij vond op de Harten website een brief van de kinderen van ons erelid
Gerard de Jong. Met een link kun je een filmpje van Gerard bekijken.
- Jannie v/d L.: Vraagt of de begroeiing rond de banen hoger kan. Antwoord: Kunnen wij niet
zelf over beslissen, nl. de grond rond de banen is van de gemeente. Wel kan
de gemeente gevraagd worden voor beplanting te zorgen.
- Tonny Hagen: Op welke manier kunnen we bij overlijden het condoleanceadres achterhalen
Antwoord: Als de vereniging via de postbus een rouwkaart ontvangt wordt
deze in het clubhuis opgehangen en op de website geplaatst.
-Rinus v/d Born:Mist in het Jaarverslag van de Penningmeester een afdracht van tennislessen.
Na de vergadering zullen Rinus en Marleen hiernaar kijken.
13. SLUITING
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.40 uur.

