
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Harten, die gehouden werd op 

maandag, 28 januari 2013. 

Lokatie:  clubhuis ’t Hart. 

 

Aanwezige bestuursleden; Wim Rohaan, Greet Wijnholds, Marleen de Vries en Bertus 

Jansen. 

Afwezig met kennisgeving; Jacques van Wees (griep) 

Aanwezige leden; 32 

Afwezig met kennisgeving; Henk van Holland, Jolanthe en Hendrik Harssema, Lenie 

Kersseboom, Jaap de Vries, Aad Griffioen en Tonny Peelen.  

 

1.  OPENING 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom, Henk Keus wordt speciaal 

begroet als erelid van de vereniging. Vorig jaar was Henk nog voorzitter, waar hij toen het 

voorzitterschap aan Wim heeft overgedragen. 

De voorzitter vermeld tijdens zijn 1
ste

 algemene ledenvergadering dat 2012 een goed jaar is 

geweest met mooie en bijzondere momenten, één hiervan is dat LTC Harten een 1
ste

 winterlid 

(Louis Peters) heeft kunnen bijschrijven.  

Helaas zijn er geen competitieteams kampioen geworden.  

We hebben een eigen adres gekregen, Ginkelseweg 11. Dit pandnummer zal aan het hek 

worden bevestigt. 

De voorzitter is blij met onze vereniging en heeft 10 mooie momenten die hij met de leden wil 

delen. 

De 10 momenten zijn;  

 

1 Elkaar steunen bij moeilijke momenten. (crematie Berry Peelen) 

2 Violen in de bloembakken en op het terras. (Marion) 

3 Banen en tuin altijd netjes verzorgd. (Henk v H.) 

4 Clubhuis netjes en alles voorhanden. 

5 Dat tijdens een tenniswedstrijd de bal uit, toch net binnen is. 

6 De begroting weer goedgekeurd wordt. (Marleen) 

7 Het Hartentoernooi altijd goed georganiseerd is en heel gezellig. (Bertus) 

8 Er weer 13 nieuwe leden zijn, maar ook 25 leden hebben opgezegd.     

9 De schoonmaakcommissie al 10 jaar bestaat. (Hennie-Janny en Tonny)      

10 Ik ben blij als Harten nog heel lang bestaat. 

 

Alle vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor de vereniging. 

 

2.  NOTULEN  

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2012 worden goedgekeurd 

met dank aan Fenna Onderstal. 

Janny v/d Langemheen vraagt wederom of de gemeente Renkum gevraagd is de struiken 

rondom de voetbalvelden hoger te laten. Dit is niet gebeurt. Wim zegt toe dit z.s.m. met de 

gemeente op te nemen. (snoeibeleid) 

 

3.  JAARVERSLAG 2012 secretaris (zie Hartslag januari 2013); goedgekeurd. 

 

 

 

 



4.  FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 penningmeester (zie Hartslag januari 2013. 

De penningmeester licht een aantal posten toe en beantwoord een aantal vragen die betrekking 

hebben op de exploitatierekening over 2012 en de begroting 2013. 

 

- Jammer is het foutje in balans 2010, dat is het gevolg van even een knopje aanraken en 

dan vervalt het bedrag wat er staat. Wanneer je terugkijkt in de Harten van vorig jaar, 

zal je zien dat het daar wel goed staat. Lees je het 3x na en kijk je heel goed denk je, 

maar gaat het toch nog mis. Boekjaar 2012 is wel helemaal OK.  

 

Ik begin met het goede nieuws 

- Het goede nieuws is dat de totale begroting 2012 goed overeenkomt met de 

werkelijkheid van 2012, dit gezien het exploitatieresultaat. Het is nog steeds positief, 

weliswaar weinig, maar toch, in deze economische tijden ben ik als penningmeester 

niet ontevreden over het afgelopen jaar. 

- Verder is het goede nieuws dat we ook dit jaar weer geld hebben weten toe te voegen 

aan de bestemmingsreserve. Dit is nodig om in de toekomst banen, verlichting, 

clubhuis groot onderhoud te kunnen plegen of te vervangen. En als we dat zonder 

schulden bij de bank doen, dan zullen we moeten sparen en dat lukt nog steeds.  

- Ik wil daarbij nog opmerken dat we daar allemaal keihard voor werken.  

 

Het minder goede nieuws  

- Het wordt steeds moeilijker om een sluitende begroting te maken. Toch is het weer 

gelukt, maar niet zonder contributieverhoging. Graag wil ik uitleggen waarom deze 

nodig is.  

- Daarvoor loop ik graag het Financieel overzicht van 2012 met jullie door: 

 

EERST DE INKOMSTEN DAARNA DE UITGAVEN. 

 

INKOMSTEN: 

1. De contributie inkomsten zijn  t.o.v. van 2011,  1130,-- minder. Dit hadden we al wel 

een beetje voorzien door iets minder te begroten, maar is ons toch meer tegengevallen 

dan verwacht.  

2. Sponsors en Adverteerders. Sponsor is de Rabobank al sinds jaar en dag van het Open 

Harten Toernooi. Jaarlijks ontvangen we daar 300 euro sponsoring. Tegelijkertijd 

kregen we ook altijd 300 euro van de Rabobank voor advertentiebijdrage in ons 

clubblad. De advertentiebijdrage voor 2013 is door de Rabobank stopgezet, het Open 

Harten Toernooi gaat daarvoor voortaan met 400 euro ontvangen van de Rabobank. 

Dit betekent per saldo een vermindering van inkomsten van 200 euro voor de club.  

3. Tel daarbij de sterk verminderde inkomsten voor advertentiebijdragen. Een aantal 

adverteerders heeft niet betaald ondanks een herinnering. Anderen hebben met ingang 

van 2013 opgezegd en weer anderen zijn failliet gegaan. Door extra inspanningen is 

bij de opzeggers dit jaar nog veel van het advertentiegeld binnen gehaald. Ook heeft er 

nog ontvangst van advertentiegelden opgelegd in 2011, in 2012 plaatsgevonden 

waardoor het bedrag hoger is geworden dan begroot. Voor 2013 is gezien de 

omstandigheden een veel lager bedrag opgenomen. 

4. Lesgeld. Dat was in 2011, 1800,- euro, maar dat kwam door inkomsten van 

tennislessen uit 2010, die in 2011 binnenkwamen. Daarom was er  in 2012 bij 

begroten al rekening gehouden dat de inkomsten dit jaar lager zouden zijn. Het lesgeld 

is conform de begroting.  



5. De kantineopbrengsten zijn dit jaar fors minder, deels is dat waarschijnlijk toe te 

schrijven aan de economische omstandigheden, maar ook het niet doorgaan van 

bokkendag en minder deelnemers aan activiteiten, zorgen voor minder omzet, 

waardoor de kantinecommissie minder geld kon afdragen aan de club.  

6. Gemeentelijke subsdie. De afgelopen jaren was dat een zekere inkomstenbron. Echter 

de gemeente heeft een nieuwe sportnota aangenomen, die consequenties heeft voor de 

waarderingssubsidie aan clubs. Op dit moment is nog niet duidelijk wat dat voor ons 

gaat betekenen. Wij hebben al wel subsidie voor 2013 aangevraagd, maar weten niet 

of dat hetzelfde bedrag zal opleveren als andere jaren.  

7. Rente inkomsten. Deze waren in 2012 duidelijk veel lager dan in 2011 en dan ze in 

2013 zullen zijn. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat midden 2011 de ING alle 

spaarvormen heeft gewijzigd. Dat betekende dat de spaarrekening die wij daar hadden 

medio 2011 is opgeheven, waarbij toen rente is uitgekeerd. De rente baten waren 

daardoor hoger dan toen in 2011 verwacht. De rente inkomsten 2012 betreffen 

renteberekening over het voorafgaande jaar, dat is 2011. Door de tussentijdse 

opheffing en uitkering van rente in 2011, zijn de rente inkomsten in 2012 zo wat de 

helft van wat je zou verwachten. Daar was overigens al rekening mee gehouden in de 

begroting van 2012. 

 

 

UITGAVEN 

 

1. Energiekosten zijn lager uitgevallen dan voorzien dat is een mooie meevaller. Dit 

komt vooral doordat er in 2011 een foute afrekening is geweest, waardoor het moeilijk 

te bepalen was waar de energiekosten in 2012 op uit zouden komen.  

2. De onderhoudscommissie heeft dit jaar veel meer kosten gehad dan we vooraf begroot 

hadden. Dit komt voor een groot deel door de nieuwe meterkast die absoluut 

noodzakelijk was. Bij deze vervanging bleek later ook nog een aardpen geslagen te 

moeten worden voor de veiligheid. Al met al kwam dit bedrag al gauw boven de 1000 

euro uit. Begroot was 3500, maar dat bleek niet haalbaar. De kosten lagen ruim 700 

euro dan begroot.  

3. Voor komend jaar hebben we de kosten van het baanonderhoud losgekoppeld van de 

kosten voor het onderhoud van het gebouw en het terrein. Dit is noodzakelijk omdat 

we dit jaar voor het eerst te maken krijgen met te betalen onderhoud voor de banen. 

Afgelopen jaar hebben we al kunnen proeven aan deze kosten. De firma Oranjewoud 

had ons al een factuur voor het onderhoud van 2 banen gestuurd (1100), maar dat 

bleek nog onder de garantie te vallen. De facturen zijn dan ook gecrediteerd, maar 

maakte het bestuur wel duidelijk dat dit behoorlijke kosten zijn waar we op moeten 

anticiperen. Voor banen is nu 1400 euro begroot (21% btw) voor Oranjewoud en 12 x 

100 euro eigen onderhoud.  

4. Voor onderhoud van terrein en gebouw is komend jaar 1500 euro beschikbaar.  

5. De OZB levert ons dit jaar een meevaller op van ruim 550 euro. Dit komt door 2 

bezwaarschriften uit 2010 en 2011 die in 2012 zijn toegekend en waarvoor geld retour 

is ontvangen. Voor het komende jaar kunnen we een rekening conform het begrote 

bedrag verwachten.  

6. Het clubblad heeft een stuk minder gekost dan begroot, dit komt door de keuze van 

een andere drukker. Toch moeten we goed letten op de kosten voor het clubblad, deze 

mogen nooit hoger worden dan de advertentieopbrengsten, want dan leggen we er geld 

op toe. Zolang de kosten van het clubblad lager zijn dan de advertentieopbrengsten, 

kunnen we dit handhaven.  



7. Verzekeringen blijven hetzelfde, maar worden hoger begroot vanwege hoger 

assurrantiebelasting, die gaat naar 21% 

8. Bankkosten zijn het afgelopen jaar naar een minimum teruggebracht, door minder 

afschriften te laten komen.  

 

 

INKOMSTEN       

1240 minder inkomsten dan begroot 

1093 

meer inkomsten dan 

begroot   

147 

per saldo minder inkomsten dan 

begroot 

  

   

  

UITGAVEN 

  

  

1492 

minder kosten dan 

begroot   

939 meer kosten dan begroot   

553 

minder kosten dan 

begroot   

  

   

  

406 

positief 

exploitatieresultaat   

          

 

 

  

Samenvattend kan gesteld worden dat we trots mogen zijn op het exploitatieresultaat. Met een 

contributie van 120 euro per jaar zijn we nog steeds de goedkoopste tennisvereniging in de 

omgeving en we zijn als club schuldenvrij. Toch zijn we genoodzaakt de contributie te 

verhogen. Dit komt door het feit dat we minder leden hebben gekregen, en daardoor lopen de 

contributie inkomsten terug. We te maken krijgen van extra kosten voor baanonderhoud (1300 

euro per jaar). Daarbij vallen de kantineopbrengsten tegen en zullen deze ook komend jaar 

door economisch zware tijden naar alle waarschijnlijkheid niet meer geld opleveren. Dit 

samen met teruglopende advertentie inkomsten maakt een verhoging van de contributie 

onvermijdelijk. We hebben geprobeerd om dit tot een minimum te beperken en moeten aan 

het eind van het jaar evalueren of het voldoende is geweest of dat we toch nog verder moeten 

verhogen.  

 

We staan voor een financieel uitdagend jaar, waarin ik iedereen wil oproepen om wanneer 

men mogelijkheden ziet mensen te enthousiasmeren voor een lidmaatschap, 

advertentiebijdrage of welke bijdrage dan ook om iets voor LTC Harten te betekenen, zodat 

we de club financieel gezond kunnen houden! Ik wens iedereen een sportief en gezond 

tennisjaar toe. 

 

Het financieel jaarverslag wordt vervolgens goedgekeurd. 

 

Henk Keus geeft aan blij te zijn dat Marleen penningmeester van onze club is.  

Henk heeft een opmerking over het clubblad en de teruglopende advertentiekosten.  



Als het financieel zover komt dat er geen clubblad meer uitkomt, krijgen de leden dan een 

bevestiging dat het clubblad wordt beëindigt. 

De leden worden bij beëindiging van het clubblad, persoonlijk hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Fenna vraagt of adverteerders extra moeten betalen omdat de advertenties ook op de site 

worden vermeld. 

Het antwoord is nee, er wordt één prijs betaald voor zowel clubblad als website. 

 

Evert vraagt wanneer het clubblad digitaal gaat, dit is voorlopig nog niet aan de orde. 

Ook vraagt hij naar de € 1.500,00 voor onderhoud terrein-gebouw. Er moet wel het een en 

ander vervangen worden, koffiezetapparaat (€ 900,00), eventueel toch een afwasautomaat 

(horeca), en het gebouw naast het clubhuis is nodig aan een opknapbeurt toe.  

Dit zal in het bestuur worden besproken. 

 

Mart Janssen geeft aan dat in de januari-uitgave van het clubblad de advertentie van wasserij 

Peelen bijna niet te lezen is. Ria geeft aan dat door te weinig tijd het clubblad niet goed 

gedrukt is. Ria gaat met de drukker hierover praten, het volle bedrag kan hier zeker niet voor 

worden betaald. Marleen heeft net de factuur van de drukker ontvangen, Ria gaat met Marleen 

overleggen wat ze hiermee gaan doen. 

 

5.  VERSLAG KASCOMMISSIE 

Fenna Onderstal en Janny v/d Langeheem 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 2012. 

In 2013 bestaat de kascommissie uit Fenna Onderstal en Ineke v.d Tuin met als reserve René 

Evers. 

 

6.   VERKIEZING BESTUUR 

Op de agenda van de algemene ledenvergadering is per abuis geen melding gemaakt dat 

algemeen lid Bertus Jansen herkiesbaar is. De voorzitter vraagt aan de leden om Bertus weer 

te benoemen tot algemeen lid.  

Met algemene instemming is Bertus weer benoemd als algemeen lid voor een periode van 2 

jaar. 

Greet Wijnholds is met algemene instemming benoemd tot secretaris voor een periode van 3 

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 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. 

 

8.   CONTRIBUTIE 2012 

De contributie voor 2013 wordt verhoogd met € 5,00 per jaar. De ledenvergadering gaat 

akkoord met deze verhoging.  

Rinus van den Born is als enig lid niet akkoord met deze verhoging. 

 

 

 



9.  GOUDEN BOEK 

Het ‘Gouden Boek’ en de ‘Beker van Verdienste’ zijn dit jaar uitgereikt aan Rinus van den 

Born als blijk van waardering voor zijn grote inzet van het geven van tennislessen en zijn 

enthousiasme bij het trainen en het aanzetten tot het spelen van wedstrijden en toernooien. 

 

10.  LEDENBESTAND 

Het ledenaantal stond eind 2012 op 131. Waar het ledenaantal in 2013 op uitkomt is volgens 

Dita onvoorspelbaar. Er zijn veel mutaties, mensen die opzeggen  maar ook weer nieuwe 

aanmeldingen.  

In 2012 is de ledenadministratie ook weer verzorgd door Dita Oosterhuis. 

Janny van de Langeheem vraagt wanneer precies het lidmaatschap wordt beëindigd, dit i.v.m. 

mededelingen van de club betreffende activiteiten die via de mail binnenkomen.  

Het antwoord is per 1 februari.  

Tonny Hagen vraagt hoe het zit met de kosten van de KNLTB-pasjes, hoeveel moet er door 

LTC Harten worden afgedragen aan de KNLTB.  

Het antwoord is ongeveer € 20,00.  

LTC Harten heeft een overeenkomst met de KNLTB, omdat wij een 45+ vereniging zijn is het 

niet noodzakelijk om alle leden aan te melden bij de KNLTB.  

Alleen de mensen die aangeven competitie/toernooien te willen spelen krijgen een KNLTB-

pasje. 

 

 

11.  VERSLAG COMMISSIES 

TC:  Bertus Jansen doet verslag van de activiteiten in 2012 en de plannen voor 2013. 

In 2012 zijn de meeste activiteiten goed bezocht. Door te weinig interesse zijn de 

introductiedag voor nieuwe leden en de Bokkendag niet doorgegaan. 

Omdat er de laatste jaren te weinig interesse was voor de Bokkendag is deze ook niet meer 

opgenomen in de activiteiten van 2013. 

De Krokuscompetitie wordt verplaatst naar de dinsdagavond i.p.v. zondagmiddag. 

Het tossen loopt volgens de aanwezige leden niet zoals het zou moeten, onderlinge irritaties 

zijn merkbaar. Groepsvorming en te snel instromen zijn de klachten.  

De kantinedienst regelt nu het indelen van het tossen. Misschien raadzaam om een regelement 

op te gaan stellen voor het tossen. Bertus zal zich hier verder in verdiepen. 

Kim heeft een stukje geschreven over het tossen en dit is in het clubblad geplaatst. 

Wil Dijk vond n.a.v. het geschreven stukje niet dat de leden nu wegbleven van het tossen. 

De TC zal in dezelfde samenstelling verder gaan. 

KNLTB competitie: Een aantal teams hebben ook dit jaar weer meegedaan met diverse 

KNLTB comp. en regiocompetitie. Dit jaar helaas geen kampioenen.  

Er wordt te vrijblijvend opgegeven, het gebeurt dan te vaak dat er niet genoeg mensen zijn die 

dan mee kunnen spelen. De TC gaat hier in de toekomst strakker naar kijken.  

Open Harten Toernooi:  In 2013 is het 10
de

 Open Harten Toernooi 45+ gepland in de week 

van 28 april t/m 5 mei. 

De Rabobank heeft toegezegd € 400,00 te zullen sponsoren ten bate van het Open Harten 

Toernooi. 

Laddercompetitie: De laddercompetitie loopt nog niet. We proberen het nog een jaar.  

AC: Het functioneren van de AC wordt moeilijk. Mattie is meteen gestopt na het 

Hartentoernooi. Kim stopt eind 2012 en ook Tineke Tiggelaar heeft aangegeven te stoppen 

met de AC. Per 1 januari 2013 bestaat de AC alleen uit Evert Overeem. Indien er geen nieuwe 

leden bijkomen, gaat de AC leden vragen bij te springen per activiteit. Mocht dit ook niet 

lukken zullen er misschien activiteiten geen doorgang vinden. 



Kim en Tineke worden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en krijgen van Wim als 

dank een mooie handdoek van LTC Harten overhandigd. 

Tennislessen: De trainingen verlopen naar wens, Rinus heeft nog wat ruimte om les te geven. 

In maart start Rinus weer met de tennislessen.  

 

KANTINECOMMISSIE  
Janny doet verslag van de kantinecommissie, ze is heel tevreden met de kantinemedewerkers 

en hoe ze het afgelopen jaar hebben gedraaid. 

9 Januari 2013 heeft de kantinecommissie een vergadering gehad waar de nieuwe roosters 

weer zijn uitgedeeld. 

Er zijn nu 10 kantinemedewerkers. Jeannette Weber heeft zich aangemeld en wordt door 

Hetty Overeem ingewerkt. 

Janny geeft aan dat er voor de donderdag nog kantinemedewerkers zich kunnen opgeven. 

De penningmeester (Marleen) heeft het financiële plaatje nagekeken en goed bevonden. 

 

De inkomsten via de consumpties vallen erg tegen, te weinig omzet bij de toss. Er komen te 

weinig leden in de kantine voor een consumptie. 

Door een oproep van Joop Vos lijkt het erop dat de woensdagmiddag-toss weer goed bezocht 

wordt, de kantine is dan ook geopend. Dit wordt onderling geregeld. 

 

COMMISSIE ONDERHOUD 
Henk Onderstal geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2012 en van de plannen in 

2013. 

Wat is er gerealiseerd in 2012: 

Alle meterkasten zijn vervangen en/of aangepast volgens de huidige regels. 

Er is een nieuwe aardpen geslagen, de oorspronkelijke aarde was niet correct aangesloten. 

Er is een hoge kraan gemonteerd in het herentoilet. 

Op advies van Oranjewoud is een grove driehoek hark aangeschaft. Deze hark moet 

maandelijks worden gebruikt om alg- en mosvorming te voorkomen. 

De achterkant van het bijgebouw/keuken is geschilderd.  

Baanonderhoud: Bram van Ommeren heeft ook dit jaar weer de banen onderhouden, met 

ondersteuning van Henk van Holland. 

Groenonderhoud: Henk van Holland heeft het hele jaar door weer de tuin onderhouden. Dit 

kan niet zo blijven. 

Plannen voor 2013:  

De luiken aan de achterkant (uitkijk parkeerplaats golfbaan) van het clubhuis moeten worden 

vervangen door een rolluik. Er lopen gesprekken met de firma Baal voor een gebruikt rolluik, 

deze wacht op een sloopvergunning om het betreffende rolluik te kunnen verwijderen.   

Windscherm/glazenwand plaatsen. Fundering storten en een aluminiumframe maken, kosten 

ongeveer € 550,00. 

Het bijgebouw/keuken opknappen, afvoer en keukenblok. Bijgebouw/keuken opnieuw 

indelen en aanpassen!!! 

 

Tonny Hagen vraagt of je de zijkant van het clubhuis niet kunt uitbreiden, zodat je daar een 

uitgifte luik zou krijgen. 

Volgens Henk Onderstal zou dit vele malen duurder uitvallen dan het bijgebouw/keuken te 

moderniseren.  

 

 

 



 

REDACTIECOMMISSIE 

Ria heeft geen bijzonderheden te melden wat betreft de redactie.  

 

Mart Janssen heeft kritiek op het clubblad van januari 2013. De advertentie van wasserij 

Peelen is bijna onleesbaar en her en der in het clubblad is de tekst ook niet duidelijk. 

 

Het bestuur vraag Ria om met de drukker deze problemen te bespreken. 

Volgens Ria had zij al contact met de drukker gehad. I.v.m. personele problemen was de 

drukker wat achterop geraakt met zijn opdrachten en was er geen tijd meer om correcties aan 

te brengen. 

 

Marion van Holland en Jeannette Weber willen het clubblad ook gaan rondbrengen. Evert zal 

met beide contact opnemen. 

Fenna wil elke keer als het clubblad rond moeten worden gebracht een geüpdatete- lijst van 

ledenmutaties ontvangen, zodat het rondbrengen van de clubbladen een stuk makkelijker gaat. 

 

SCHOONMAAKCOMMISSIE 
Hennie Bäcker doet verslag van de kantinecommissie. 

Dit jaar bestond de schoonmaakcommissie uit 23 vrijwilligers. 

Wekelijks werd het clubhuis schoongemaakt. In onderling overleg is er gewerkt volgens een 

halfjaarlijks werkschema. In januari en juni hebben we met elkaar dit werkschema 

samengesteld. De grote schoonmaak werd gehouden op 25 april. 

In januari 2003 zijn we gestart met de schoonmaakcommissie dat betekent dat we al 10 jaar 

bestaan. Vanwege dit feit wil ik even stilstaan bij de dames die al die jaren hebben 

meegewerkt: Gerrie Overmars, Joke Smith, Wietske Keus, Mieke de Bakker, Tonnie Peelen, 

Corrie van Ee, Janny Smedes en Hennie Bäcker. Heel bijzonder! 

7 Januari 2013 komen we weer bij elkaar om het werkschema in te delen, wie ons wil komen 

versterken is altijd welkom! 

Alle deelnemers willen we bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar! 

Namens deze commissie, Hennie en Janny Smedes 

 

13. RONDVRAAG 

- Marion van Holland heeft een voorstel om samen met de leden een aantal data vast te 

leggen om Henk van Holland mee te helpen met het tuinonderhoud etc.  

Henk krijgt het dan een stuk makkelijker, en hoeft het alleen maar bij te houden. 

De leden geven aan dit een goed voorstel te vinden en gezamenlijk worden er 3 data 

genoteerd. Zaterdag 13 april, zaterdag 6 juli en woensdag 30 oktober. 

Henk Onderstal noteert de namen van de leden die mee willen helpen. 

Er wordt gevraagd om zelf tuingereedschap mee te nemen.  

-Lisa Böll is blij dat ze lid is geworden bij LTC Harten, het is een ontzettend leuke club. Wil 

op dit moment nog geen commissielid worden maar zou het wel leuk vinden om iets voor de 

club te willen doen in samenwerking met het Filmhuis in Oosterbeek. 

Bertus gaat dit met Lisa bespreken. 

-Evert Overeem wil weten hoe het zit met de 2 banken buiten het hek. Het bestuur verteld 

dat deze van de gemeente zijn. 

-Janny v/d Langeheem vraagt of het toch mogelijk is dat er een afwasmachine komt, vooral 

met het Hartentoernooi zou dit een uitkomst zijn. Dit is een taak voor de kantinecommissie 

om hierover te beslissen. 



-Janny v/d Langemheem vind het fijn dat bij bijzondere omstandigheden zoals kort geleden 

het overlijden van Berry Peelen er via Ineke een mail aan de leden wordt verzonden van 

overlijden. 

-Janny v/d Langeheem heeft een idee wat betreft het uitdelen van de clubbladen aan de 

leden. Zou het mogelijk zijn om een lijst per wijk aan te leveren voor de leden die de 

clubbladen rondbrengen. Dit zal door Evert worden bekeken. 

-Henk Keus vraagt of het mogelijk is om relevante mail in het hokje buiten op te hangen. 

-Evert Overeem verteld in het kort dat hij het rondbrengen van de clubbladen per wijk goed 

heeft ingedeeld. Toen hij het over heeft genomen was het minder overzichtelijk.  

-Marion van Holland vraagt of het mogelijk is om een soort afscheiding te plaatsen tussen 

baan 1 en baan 2 om de ballen van de andere baan tegen te houden. 

Het is volgens de regels van de KNLTB niet toegestaan hindernissen tussen de banen te 

plaatsen i.v.m. blessures. Het is te gevaarlijk. 

-Marion van Holland vraagt het bestuur of de AC nog wel bestaat nu ook Tineke Tiggelaar 

de AC heeft verlaten. Bertus verteld dat de AC nog wel bestaat en dat Evert Overeem de 

eindverantwoording heeft. Bertus gaat alsnog een mail verzenden aan alle leden met het 

dringende verzoek om de AC te komen versterken. 

Ineke v/d Abeele denkt dat dit niet zinvol is omdat er al verschillende pogingen via de mail 

zijn ondernomen om de leden te vragen. 

Bertus gaat toch eerst deze mail verzenden, daarna kan er altijd per activiteit een beroep op de 

leden worden gedaan om mee te helpen, zo niet dan gaat de betreffende activiteit niet door. 

René  geeft aan dat hij wel mee wil helpen. 

-Fenna Onderstal vraagt of de woensdagmiddag toss weer officieel is. Joop Vos 

(initiatiefnemer) verteld dat er gemiddeld zo’n 16 leden komen en voor de kantine is er altijd 

iemand aanwezig. 

-Wally Huijbregts heeft via de mail laten weten dat hij wat punten heeft voor de rondvraag 

waaronder dat het bestuur te weinig mededelingen doet via de site betreffende de 

bestuursvergaderingen. 

Deze zullen in de eerstkomende bestuursvergadering worden besproken. 

 

14. SLUITING  

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 22:00 uur. 

           

 

 

  

 

 

 

 


