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

maandag 15 februari 2016  

 

Locatie:  clubhuis ’t Hart. 

Aanwezige bestuursleden: Wim Rohaan, Jeannette Weber,Willeke de Kok, Dita Oosterhuis en 

Kees van der Tak. 

 

Aanwezige leden: 30 

Afwezig met kennisgeving: Mieke de Bakker, Henk van Holland, Ria Hendriks en Henk 

Betlem. 

 

OPENING 

De voorzitter opent de 68ste ALV en heet iedereen welkom. De voorzitter memoreert het 

overlijden van  oud lid Rieki Tiemessen en onze leden Willy Brienen en onlangs Gerrie 

Overmars. Fijn dat een groot aantal leden van onze club op de crematie en condoleance 

aanwezig was. Na een minuut stilte gaan we verder met de vergadering. 

In januari verscheen ons laatste papieren clubblad. Ria Hendriks had deze uitgave met veel  

historische foto’s opgeleukt. De nieuwsbrief Harten is nu dit jaar digitaal geworden.Wel 

wordt er voor de leden die geen computer hebben een papieren versie in het clubhuis gelegd. 

2015 was een goed tennisjaar en we hebben de exploitatie 2015 positief afgesloten. 

De voorzitter dankt de vrijwilligers voor hun werk. Als we de werkzaamheden met elkaar 

goed weten te verdelen blijft het licht werk en kunnen we de contributie laag houden. 

Als waardering kregen de 40 vrijwilligers een applaus voor hun inzet. 

Op 25 januari 2016 stond het ledenbestand op 115 leden. 

 

NOTULEN  
De notulen van de ALV 26 januari 2015 worden goedgekeurd met dank aan Jeannette Weber.  

 

INGEKOMEN STUKKEN 

Geen stukken. 

 

JAARVERSLAG 2015 secretaris (zie Hartslag januari 2015); goedgekeurd. 

De voorzitter bedankt Jeannette voor het maken van het jaarverslag 2015. 

 

GOEDKEURING AANKOOP ZONNEPANELEN  
volgens reeds ontvangen bijlage nov. 2015 

aankoopbedrag € 10.400  subsidiebedrag € 2600  investering € 7.800 

Wij willen investeren in duurzaamheid en daarom zonnepanelen aanschaffen op het dak van 

ons clubhuis. Kees van der Tak heeft een duidelijk overzicht gemaakt van de leveranciers. 

Over de keuze was het bestuur het unaniem eens. De firma garandeert een minimale 

opbrengst per jaar en zal bijbetalen als de zonnepanelen minder rendement leveren. 

De penningmeester heeft getekend voor de subsidieaanvraag. 

Het is een goede investering voor onze vereniging. 

Alle leden aanwezig in de ALV keuren deze investering goed. 

 

   

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 penningmeester (zie Hartslag januari 2015). 

De voorzitter geeft een toelichting op het financiële jaarverslag. 

Wij sparen € 300 uit door het clubblad digitaal te maken. 



Wel wordt de verzekering verhoogd i.v.m. de zonnepanelen. 

De ecotax is dit jaar komen te vervallen. 

Het is niet nodig om de contributie te verhogen en die blijft € 125. 

LTC Harten is nog steeds een gezonde club zonder tekorten en schulden. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting van 2016. 

De financiële stukken zijn door alle leden goedgekeurd. Veel dank aan Willeke en Kees. 

 

VERSLAG KASCOMMISSIE 

René Evers en Piet Noordhuis hebben de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. 

De exploitatie rekening is goedgekeurd. 

De Kascommissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen van de door haar 

verrichte werkzaamheden gedurende het boekjaar 2015. De vergadering verleent de 

penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid van het jaar 2015. 

Willeke en Kees worden hartelijk bedankt voor het financiële beleid. 

René Evers stelt zich niet beschikbaar. Hij wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet. 

In 2015 bestaat de kascommissie uit Piet Noordhuis en Greet Wijnholds met als reserve Evert 

Overeem.  

 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Dit jaar treedt Jeannette Weber af als bestuurslid en stelt zich verkiesbaar voor een periode 

van 3 jaar. 

Kees van der Tak treedt af als algemeen bestuurslid en stelt zich verkiesbaar voor een periode 

van 2 jaar. 

Verdere kandidaten hebben zich niet aangemeld en Jeannette en Kees worden weer benoemd. 

 

BENOEMING TECHNISCHE COMMISSIE TC/AC 

Volgens de statuten worden de leden van de AC/TC ieder jaar weer benoemd. 

De leden van de Technische commissie bestaan uit voorzitter Dita Oosterhuis, Rinus van den 

Born, Ineke van de Abeele en nieuw is Wim Rohaan. 

De Activiteitencommissie bestaat uit Jan Kluwen,Hendrik Harssema en nieuw Ben Peters. 

Rinus van der Born wordt toernooileider van het Hartentoernooi. 

De ledenadministratie wordt tijdelijk overgenomen van Ria Hendriks door Dita Oosterhuis. 

 

VERSLAG VAN DE COMMISSIES. 

Deze staan van iedere commissie in het jaarverslag van de secretaris. 

Jannie Smedes wil nieuwe aanwas in de kantine en barcommissie, er wordt een oproep op de 

website geplaatst. 

De toss wordt momenteel slecht bezocht, ook op zondagmorgen. 

Kees van der Tak heeft gezorgd voor Wifi in het clubhuis.(Wachtwoord ginkelseweg). 

Dit jaar wordt wederom Summer Renkums Open georganiseerd. Hopelijk doen dit jaar de 

Slenk uit Wolfheze en O.T.V. uit Oosterbeek mee. 

De redactie commissie wil een foto plaatsen bij de verhalen, een goede gewoonte van Ria 

Hendriks. 

 

CONTRIBUTIE 2016 

De contributie blijft ongewijzigd op € 125. 

 

GOUDEN BOEK 
Tonny Peelen-Liethof wordt in het ‘Gouden Boek’  vermeld als clublid van het jaar 2015. 



Als blijk van waardering voor de vele werkzaamheden die Tonny 13 jaar lang verricht heeft in 

de AC/TC. Haar naam in koper gegraveerd wordt door de voorzitter aangebracht op het bord 

in het clubhuis. 

Joop Vos werd ook bedankt na 12 jaar arbeid in onderhoud en techniek. Voor hem een 

tennishanddoek als dank voor zijn vele werk. 

 

COMISSIE LIEF EN LEED 
Nancy Jansen en Hetty Overeem gaan deel uitmaken van de commissie lief en leed. 

 

VERKIEZING VOORZITTER 
Wim Rohaan is 4 jaar lang onze voorzitter geweest en vind dat zijn termijn erop zit. 

Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld. 

Het bestuur draagt Wim Burger voor die aan het profiel voldoet. 

Wim Rohaan wenst de nieuwe voorzitter veel succes. 

Wim Burger zal zich voorstellen op de website. 

 

Wim Rohaan heeft het voorzitterschap met veel plezier en voldoening gedaan en fijn 

samengewerkt met het bestuur. 

Als dank wordt hem een pen met inscriptie aangeboden. 

Aansluitend geeft hij nog een opsomming uit zijn voorzitterschap: 

- Er komen zonnepanelen op het dak. 

- Ons clubhuis is voorzien van nieuw meubilair en nieuwe verlichting. 

- Er is een prachtig nieuw logo ingevoerd. 

- Het ledental is de laatste 4 jaar redelijk op peil gebleven. Bij andere clubs is het sterker                                           

 gedaald dan bij ons. 

- Financieel zijn we een zeer gezonde club met een lage contributie van € 125. Deze is de 

 laatste 3 jaar niet verhoogd. 

- Er is een goede sfeer binnen de club, de leden hebben een sterke band met de club. 

 Dit is gemeten in de gehouden enquête 2014, de ledentevredenheid was in deze enquête 

 zeer hoog. 

- Vorig jaar is het clubblad vervangen door een digitale nieuwsbrief. 

- De Website is verbeterd en duidelijker gemaakt en de clubhistorie is toegevoegd. 

- Er is een overzicht met beleidspunten voor het bestuur. 

. 

 

 

RONDVRAAG 

Gert van de Lustgraaf heeft een vraag over postpakketjes. Deze moeten verzonden worden 

naar postbus 9 in Renkum. 

Op de website staan nog steeds oude gegevens. Deze zullen zo spoedig mogelijk verwijderd 

worden. 

Oproep op de website om te komen tossen op donderdagavond van april tot oktober. 

 

Piet Noordhuis vraagt aandacht voor een bijzondere actie voor kinderen in weeshuizen en 

vluchtelingenkampen in de sloppenwijken. Hij vraag afgedankte tennisballen die in 

schoenendozen tezamen met speelgoed opgestuurd worden. In de dameskleedkamer komt een 

mand te staan waar een ieder de ballen kan deponeren. Deze oproep komt ook op de website 

te staan. 

 

 



Wil Dijk vraagt naar een fatsoenlijke kook en bakgelegenheid. 

In de komende bestuursvergadering zullen we dit bespreken en we komen hierop terug. 

 

Marion van Holland vraagt of we nog na zoveel jaar € 300 moeten schenken aan de 

Hartstichting. Het merendeel van de leden is het er mee eens dit te stoppen. 

Ook dit zullen we bespreken in de eerstvolgende bestuursvergadering en we komen hierop 

terug. 

 

Evert Overeem bedankt Wim Rohaan voor het voorzitterschap. 

Ook Evert vind het koken buiten niet professioneel. 

De partytent is inmiddels aangeschaft. 

Harm Wezel krijgt een compliment voor de vernieuwing van de website en het plaatsen van 

de historie van onze tennisclub. 

 

Mies Bosma vraagt wederom uitleg over het nieuwe logo. Wim Rohaan legt uit dat er in het 

logo veel beweging zit. 

 

SLUITING 

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.45 uur. 


