Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Harten, die gehouden werd op
maandag 13 februari 2017
Locatie: clubhuis ’t Hart.
Aanwezige bestuursleden: Wim Burger, Jeannette Weber, Willeke de Kok, Dita Oosterhuis en
Kees van der Tak.
Aanwezige leden: 26
Afwezig met kennisgeving: Mieke de Bakker, Henk van Holland, Aad Griffioen, Cees en
Diny Bijkerk en Anne en Enna van Laar.
OPENING
De voorzitter opent de 69ste ALV en heet iedereen welkom.
Hij memoreert het overlijden van Gerrie Overmars, Mieke Bosch en Dick van Ree.
Er zijn zonnepanelen aangeschaft, een partytent met mooie tafels en bakgelegenheid.
Ook hebben we inmiddels WiFi en de website is vernieuwd.
Op 25 januari 2017 stond het ledenbestand op 103 leden een punt van zorg, hoe kunnen we dit
keren? Afgelopen jaar zijn er allerlei activiteiten georganiseerd die niet tot het gewenste
resultaat hebben geleid. Er komt nu een plan om de leden te behouden en te werven. Cees en
Diny Bijkerk, Anne en Enna van Laar hebben toegezegd om hieraan vorm te geven.
Een nieuw raam in de voorgevel zal het zicht op de banen aanzienlijk verbeteren. Ben Peters
zal deze opdracht uitvoeren.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd door Tennisstore uit Oosterbeek een driejarige
overeenkomst getekend. Tennisstore wordt hoofdsponsor van het Open Hartentoernooi.
Inmiddels hebben we brandblussers en mooie veilige afvalbakken aangeschaft.
NOTULEN
De notulen van de ALV 15 februari 2016 worden goedgekeurd met dank aan Jeannette
Weber.
INGEKOMEN STUKKEN
Geen stukken.
JAARVERSLAG 2016 secretaris; goedgekeurd.
De voorzitter bedankt Jeannette voor het maken van het jaarverslag 2016.
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016
Dank aan Kees van der Tak die een prachtig financieel overzicht heeft gemaakt.
Ook de begroting is helder.
Wim Rohaan stelt voor het budget voor verenigingskosten te verhogen naar 500 euro.
Dit om de leden te behouden en te verwerven .Het voorstel van Wim Rohaan wordt
afgewezen. We geven uit wat nodig is en de begroting is een richtlijn.
We moeten het hebben van de inzet van onze leden en we moeten ons nog meer bekend
maken via facebook, de website en de lokale kranten.
De ondergrens is 35 jaar.
50+ en het galmproject hebben dit jaar weinig leden opgeleverd.
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 EN BEBOEMING KASCOMMISSIE 2017
Bij besluit van de Algemene vergadering van 15 februari 2016 zijn wij, Piet Noordhuis en
Greet Wijnholds benoemd in de kascommissie.
We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar
onderzocht. We zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen
van het bestuur en de toestand van de vereniging.
We adviseren de Algemene vergadering de penningmeester te dechargeren van zijn beleid in
2016.
De voorzitter bedankt Piet en Greet.
Piet Noordhuis treedt af en in de kascomissie 2017 zitten Greet Wijnholds, Evert Overeem en
reservelid Frans Michielsen.
SAMENSTELLING BESTUUR
- Dit jaar treedt Willeke de Kok af als penningmeester maar stelt zich verkiesbaar voor
een periode van 3 jaar.
- Dita Oosterhuis treedt af als algemeen bestuurslid maar stelt zich verkiesbaar voor
een periode van 2 jaar.
- Jeannette Weber, secretaris van het bestuur wil graag tussentijds aftreden. Inmiddels
heeft Tineke Tigchelaar zich bereid verklaard de taken van Jeannette over te nemen.
BENOEMING TECHNISCHE COMMISSIE AC/TC
- Rinus vd Born, Hendrik Harssema en Jan Kluwen verlaten de AC/TC.
- Febi Muller, Greet Wijnholds worden benoemd voor de TC.
- Benoeming Kees van der Tak als wedstrijdleider voor het tennis store nl harten
toernooi.
BELEGGEN BIJ TRIODOS
Wij bezitten als club 90.000 euro en dat geeft slechts 0,1% rente.
De voorzitter stelt voor om 20% te beleggen. Hoe denken de leden hier over?
Er zit een risico in, het is en blijft immers geld van de leden.
Als 1 lid tegen stemt zal het plan niet door gaan.
Harm Wezel vraagt aandacht voor het beleggingsfonds OIKO
Toch gaan we op onderzoek uit bij de RABO en beleggingsfonds OIKO.
CLUBLID VAN HET JAAR
Marion van Holland wordt in het ‘Gouden Boek’ vermeld als clublid van het jaar 2016.
Als blijk van waardering voor de vele werkzaamheden die Marion verricht heeft in de AC.
Haar naamplaatje wordt door Marion onthuld op het bord in het clubhuis.
RONDVRAAG
Piet Noordhuis vraagt of er in de Gelderse sportweek op 20 september 2017 weer gebruik
gemaakt mag worden van de tennisbanen, dus nogmaals G-Tennis in 2017.
Ook vraagt hij weer aandacht voor de afgedankte tennisballen, die, met andere spulletjes, naar
Roemenië gaan.
Wil Dijk en Frans Machielsen vragen om de aanschaf van een AED defibrillator. De
meerderheid van de leden stemt voor. Dit staat niet op de begroting. Er zal onderzoek naar
worden gedaan. In de komende bestuursvergadering zullen we dit bespreken en we komen
hierop terug.

Harm Wezel wil betere tennisballen om te oefenen. Dit wordt toegezegd en de oude ballen
kunnen dus naar Piet Noordhuis.
Hennie Bäcker vraagt wanneer er getost wordt. Momenteel wordt er getost op
woensdagmiddag.
Op de zondagen van april t/m september zal de kantine bemand worden door de
barcommissie. Een ieder van de barcommissie in het bezit van een sleutel kan altijd
tussentijds de kantine openen en voor consumpties zorgen.
Marion van Holland wil dat er geen fietsen worden geplaatst voor de ramen en naast de
kantine. Tijdens toernooien is dit niet toegestaan, maar op gewone dagen mag men de fiets
naast de kantine zetten want dure fietsen staan voor het gebouw toch onbeheerd.

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

