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

maandag, 27 januari 2014. 

 

Lokatie:  clubhuis ’t Hart. 

Aanwezige bestuursleden; Wim Rohaan, Jeannette Weber, Marleen de Vries en Bertus 

Jansen. 

Afwezig zonder kennisgeving; Jacques van Wees 

Aanwezige leden; 35 

Afwezig met kennisgeving; Henk van Holland, Jan Wijnholds, Nancy Jansen, Fred en Joke 

Smit, Febi Muller, Mieke de Bakker, Dita Oosterhuis en Wil Dijk. Ank van de Born en Wally 

Huijbregts komen later.  

 

OPENING 

De voorzitter opent de 66
ste

 ALV en heet iedereen welkom. Hij memoreert het overlijden van 

ere-lid Henk Keus en heet Wietske Keus van harte welkom.  

De voorzitter bedankt alle vrijwilligers. 

Er is een enquête naar alle leden gestuurd met als doel om verbeterpunten op te sporen. 

Iedereen wordt verzocht de enquête in te vullen. Een onpartijdige organisatie zal de enquête 

uitwerken. 

Om de instroom van nieuwe leden te bevorderen, en daarmee de financiële positie te 

verbeteren, stelt het bestuur voor de leeftijdsgrens te verlagen.  

 

NOTULEN  
De notulen van de ALV 28-01-2013 worden goed gekeurd met dank aan Greet Wijnholds. 

Wel wordt opgemerkt, dat Tonny Peelen vermeld staat bij de Schoonmaakcommissie, terwijl 

zij deel uitmaakt van de TC.  

 

INGEKOMEN STUKKEN 

De secretaris leest de brief voor van Dita Oosterhuis en Wil van Dijk. 

 

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

De voorzitter bedankt Jeannette voor het jaarverslag van 2013. De vergadering ziet af van 

voorlezing. 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 penningmeester (zie Hartslag januari 2014). 

De penningmeester geeft een toelichting. 

De inkomsten zijn € 231 lager dan begroot. Er is flink bespaard op de uitgaven. De besparing 

op de kosten, die in 2013 is gerealiseerd bedraagt € 2714, zodat de exploitatie een positief 

resultaat oplevert van € 2483. Het was ondanks de moeilijke economische tijden een goed 

jaar, terwijl veel clubs hierdoor in moeilijkheden zijn geraakt. Maar LTC Harten is nog steeds 

een gezonde club zonder tekorten en schulden. 

De vergadering heeft geen vragen. De voorzitter bedankt Marleen voor de toelichting, het 

opstellen van het jaarverslag 2013 en de begroting voor 2014. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2014. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

VERSLAG KASCOMMISSIE 
Fenna Onderstal en Ineke vd 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 2013. 

In 2014 bestaat de kascommissie uit Ineke vd Tuin en René Evers met als reserve Piet 

Noordhuis. 

De vergadering heeft decharge verleend aan bestuur en penningmeester voor het gevoerde 

financiele beleid van het jaar 2013. 

 

VERKIEZING BESTUUR 

Jeannette Weber wordt met algemene instemming benoemd tot secretaris voor een periode 

van 3 jaar. Greet Wijnholds wordt door de voorzitter bedankt voor haar taak als secretaris en 

krijgt een mooie handdoek. 

Marleen (penningmeester) en Jacques (algemeen lid) treden volgens schema af en stellen zich 

niet herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten aangemeld, maar de voorzitter heeft 

een mogelijke kandidaat voor het bestuur doorgekregen. Deze aanmelding is formeel niet 

geldig, omdat deze niet volgens de statuten heeft plaats gevonden. De naam staat echter wel 

op een lijstje met kandidaten. 

Marleen geeft te kennen, dat zij de lopende zaken wil afhandelen tot er een nieuwe 

penningmeester is gevonden. 

De voorzitter bedankt Marleen voor haar penningmeesterschap en geeft haar een mooie pen. 

 

VERKIEZING TECHNISCHE COMMISSIE 
De leden van de Technische Commissie, bestaande uit Bertus Jansen (vz), Tonny Peelen, 

Rinus v/d Born en Ineke van den Abeele, stellen zich herkiesbaar. Jan Kluwen wordt 

opgevolgd door Réne Evers. Met algemene instemming van de vergadering gaat de 

commissie in deze samenstelling verder, voor een nieuwe periode van één jaar. 

 

CONTRIBUTIE 2014 

De contributie blijft ongewijzigd op € 125. 

 

GOUDEN BOEK 
Ineke van Abeele wordt in het ‘Gouden Boek’  vermeld als clublid van het jaar 2014. 

De trofeebeker wordt afgeschaft. Hiervoor in de plaats komt er een koperen naamplaatje, dat 

zij zelf mag aanbrengen op het bord (gemaakt door Joop Vos) in het clubhuis.  

 

LEDENBESTAND 
Het ledenaantal stond 14-12-2013 op 131. Er zijn 13 leden opgestapt, maar hetzelfde aantal is 

lid geworden.  

In 2013 is de ledenadministratie ook weer verzorgd door Dita Oosterhuis. 

 

VERSLAG COMMISSIES 

TC:  Bertus Jansen doet verslag van de activiteiten in 2013 en de plannen voor 2014. 

In 2013 zijn de meeste activiteiten goed bezocht. Door te weinig interesse zijn de 

introductiedag voor nieuwe leden en de Bokkendag niet doorgegaan. 



Het tossen verloopt wisselvallig. Het tossen op de woensdagmiddag is weer nieuw leven 

ingeblazen. 

Het Kennistennistoernooi is niet doorgegaan, omdat er niet op tijd vrijwilligers zijn 

aangemeld. 

De laddercompetitie loopt nog niet. Gekeken wordt naar een nieuwe opzet.  

Het Open Harten Toernooi is teruggelopen van 82 spelers in 2012 naar 61 spelers in 2013 

(Kroning??).  

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

KNLTB competities en regiocompetities. De dames van de damesdubbelcompetitie op de 

dinsdagmorgen hebben het goed gedaan. Harten1 is tweede geworden met 21 punten en 

Harten2 is vierde geworden met 14 punten.  

Het GD-team op de zaterdagnajaarscompetitie 35+ is als laatste geëindigd met 0 punten. De 

tegenstanders bleken te sterk voor onze “achtjes”.  

Twee teams hebben meegedaan aan de regiocompetitie. Zij zijn beiden als derde geëindigd. 

Diverse leden hebben meegedaan aan open toernooien in de regio, waarbij goede resultaten 

zijn gehaald. 

Training: Rinus heeft het afgelopen jaar weer een aantal trainingen gegeven. Leden zijn hier 

zeer tevreden over en willen graag doorgaan met Rinus. Helaas heeft Rinus te kennen 

gegeven te stoppen met de trainingen. Voor 2014 zal er naar een oplossing gezocht moeten 

worden, anders vertrekken er waarschijnlijk leden naar een andere vereniging. 

Bertus en Rinus zijn in gesprek met een kandidaat trainer. De lesgelden zullen waarschijnlijk 

hoger uitvallen.  

AC: Jan Kluwen heeft kenbaar gemaakt over te willen stappen naar de AC. De AC is een 

probleem. Evert Overeem is gestopt en krijgt voor zijn inzet een mooie handdoek. De AC 

bestaat nu nog uit twee leden, namelijk Jan en Bertus. Aangezien Bertus zich niet met de 

activiteiten van de AC bezighoudt komt alles op Jan neer. Tonny Peelen en Ineke van den 

Abeele hebben aangegeven indien mogelijk te helpen. Ineke heeft nogmaals een bericht met 

een Hartekreet gemaild aan alle leden. Indien er geen nieuwe leden bij komen zal er per 

activiteit om vrijwilligers worden gevraagd. Lukt dit niet dan gaat de geplande activiteit niet. 

door. 

 

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

en hoe ze het afgelopen jaar hebben gedraaid. 

15 januari 2014 heeft de kantinecommissie een vergadering gehad waar de nieuwe roosters 

weer zijn uitgedeeld. 

Er zijn nu 10 kantinemedewerkers.  

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

Ook hebben diverse leden meegedaan aan de Preventie IVA alcoholgebruik. Henk Onderstal 

heeft de taken van Henk Keus overgenomen. 

 

 

COMMISSIE ONDERHOUD 
Henk Onderstal geeft een overzicht van de werkzaamheden in 2013 en van de plannen voor 

2014. 

Wat is er gerealiseerd in 2013: 

Windscherm/glazen wand is geplaatst. Keuken is opgeknapt. Keet opnieuw ingedeeld en 

aangepast. 

Groenonderhoud: Adopteren van stukjes tuin. Marion van Holland heeft als eerste een stukje 

tuin geadopteerd. Leden worden opgeroepen om ook een stukje tuin te adopteren. 



 

 

Plannen voor 2014:  

-De luiken aan de voorkant van het clubhuis moeten vervangen worden door een rolluik. Er is 

een offerte aangevraagd. 

-Offerte voor LED-armaturen (8x) lijkt veel te duur uit te vallen, maar de lampen van de 

verlichting worden wel vervangen. 

-Andere stoelen in de kantine 

-Nieuwe netten 

 

REDACTIECOMMISSIE 

Ria heeft geen bijzonderheden te melden wat betreft de redactie. Het gaat goed. 

 

SCHOONMAAKCOMMISSIE 
Hennie Bäcker doet verslag van de schoonmaakcommissie. 

Dit jaar bestond de schoonmaakcommissie uit 22 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 vond in april plaats. 

In het komende jaar wordt de grote schoonmaak gehouden voor het Open Hartentoernooi. 

 

BESTUURSVOORSTEL  LEEFTIJDSGRENS WIJZIGEN 

Het bestuur doet het voorstel de leeftijdsgrens te verlagen met als doel het aantrekken van 

nieuwe leden. De norm van de KNLTB is 90 leden per baan. 

De introductie is niet aan leeftijd gebonden en moet makkelijker toegankelijk gemaakt 

worden. De kosten zijn € 5 per dagdeel. 

Het bestuursvoorstel, leeftijdsgrens op 35+ en kinderen van leden 18+ wordt door de 

vergadering aangenomen. 

 

RONDVRAAG 

Hennie Bäcker: vraagt of de mensen met een beperking die nu les hebben in de Rijnkom in de 

maanden juni en september op dinsdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur gebruik mogen maken 

van ons park. 

Het is een agendapunt voor de volgende bestuursvergadering. 

Janny Smedes: Stelt voor om de volgende prijzen aan te passen: 

€ 1,75 voor tapbier 

€ 1,50 voor een flesje bier 

En 10% korting op de gehele kaart dat blijft. 

Dit voorstel wordt door de vergadering goedgekeurd. 

Corrie van Ee: wil dat de bestuurstafel de volgende keer wordt verplaatst. De vergadering is 

slecht te horen en vraagt dan ook om gebruik van een microfoon. 

Het verzoek wordt ingewilligd. 

Evert Overeem: wil dat wij deelnemen aan NLDoet. 

Hij wil dat het clubblad wordt verspreid via internet. Marleen betoogt dat we via de 

advertenties sponsorgeld binnenkrijgen. 

Ook stelt hij een groot TV-scherm voor vanwege de wereldkampioenschappen voetbal en 

vraagt om een WIFI-verbinding. 

Gezien de financiën lijkt dit niet mogelijk. Een actie onder de leden zou ook een optie zijn. 

Ria Hendriks: vraagt voor Janny vd Langenheem dat het te kort snoeien door de gemeente 

niet is opgepakt door het bestuur. Henk Onderstal zal contact opnemen met de gemeente en 



zal tevens vragen of de gemeente nog wat wil aanplanten. Mogelijk worden de prullenbakken 

verwijderd.  

Henk Onderstal zou graag zien, dat er vaker op baan 2 wordt gespeeld ook al is baan 1 vrij. 

Dit in verband met een gelijk opgaande slijtage van beide banen. 

Er ligt een agenda in de dameskleedkamer. Het is de bedoeling, dat iedereen invult wanneer 

en op welke baan hij of zij speelt. Hiermee krijgt het bestuur inzicht in de bezetting van de 

banen.  

Marion van Holland: er zouden drie datums voor het tuinonderhoud komen, maar er is er 

slechts één gerealiseerd. Voor het Open Hartentoernoooi zal het park er weer mooi bij moeten 

liggen, dus wordt er op zaterdag 12 april alleen in de ochtend weer onderhoud gepleegd. 

Lisa Böll: bied wederom haar filmhuis aan voor de zwoegersdag 2014. 

Tonny Hagen: had via Het Schild stoelen aangeboden gekregen, maar door een 

communicatiefout is hier niets mee gedaan. 

De brief van Dita Oosterhuis en Wil Dijk wordt behandeld. 

-Leeftijdtijdsgrens is afgehandeld. 

-Plaatsing defibrillatie, in de vergadering stemden 13 personen vóór en de rest tegen en dus 

wordt besloten tot het niet aanschaffen van een defibrillator. Het bestuur zal er niettemin 

aandacht aan besteden. 

-Naamsverandering RABO-Hartentoernooi in Henk Keustoernooi wordt niet overgenomen. 

RABO-bank is de hoofdsponsor van het toernooi. 

-Datum nieuwjaarsreceptie, was dit jaar op zaterdag, omdat de voorzitter verhinderd was op 

zondag. Verzoek weer terug te keren naar de zondag hangt af van de agenda van de voorzitter. 

  

SLUITING  

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

en biedt iedereen een gratis consumptie aan. 

           

 

 

  

 

 

 

 


