
Notulen Algemene Ledenvergadering LTC Harten d.d. 12 02 2018. 
Locatie: Clubhuis ‘t Hart. 
 
Aanwezige bestuursleden: 
Wim Burger, Tineke Tigchelaar, Willeke de Kok, Dita Oosterhuis en Kees van der Tak. 
Afwezig met kennisgeving: 
Henk en Marion van Holland, Anne en Enna van Laar, Tonny Peelen, Greet Wijnholds,  
Hennie Bäcker, Cees Bijkerk en Jo en Wil Ackerman. 
 
OPENING: 
De voorzitter opent de 70e ALV. 
Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan Henk Geurts, die afgelopen jaar  
overleed. 
 
Na de minuut stilte houdt de voorzitter een openingspraatje en geeft aan wat er het afgelopen jaar 
gebeurd is, o.a. stabiel ledenaantal, geslaagde toernooien, aanschaffen AED, extra raam in de 
voorgevel, nieuwe scoreborden, stijging van de kantineomzet, een verbeterde website en een 
brievenbus. Daarnaast was het financieel een goed jaar. 
 
INGEKOMEN STUKKEN: 
Er is één ingekomen stuk. Deze wordt in de rondvraag behandeld. 
 
NOTULEN 2017: 
De notulen worden goedgekeurd. 
De voorzitter heeft geïnformeerd over de mogelijkheid te beleggen bij Triodos. Als vereniging mogen 
we niet beleggen met het geld van de leden. 
 
JAARVERSLAG SECRETARIS: 
Het jaarverslag wordt toegelicht en akkoord bevonden. 
 
JAARVERSLAG EN BEGROTING PENNINGMEESTER. 
Compliment voor het duidelijke verslag. De begroting wordt goedgekeurd 
De verzekering is aangepast na de keuring van het gebouw. 
Er is geen inbraakverzekering, omdat het eigen risico zelden gehaald wordt. 
 
KASCOMMISSIE:  
Bij besluit van de Algemene vergadering van 13 februari 2017 zijn  Greet Wijnholds en Evert Overeem 
benoemd in de kascommissie.  
Oordeel: 
“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 2017”. 
Greet Wijnholds treedt af als lid van de kascommissie, waarvoor zij wordt bedankt. 
Bij besluit van de Algemene vergadering worden Evert Overeem en René Evers benoemd in de 
kascommissie. 
 
 
CONTRIBUTIE: 
De hoogte van de contributie van € 125,- wordt gehandhaafd. 
Er komt geen verlaging van de contributie, omdat we nu een “financieel gezonde”  
vereniging zijn en dat moet zo blijven, 



 
SAMENSTELLING BESTUUR: 
Wim Burger treedt af als voorzitter maar stelt zich herkiesbaar  als voorzitter voor een periode van  3 
jaar en is zonder tegenkandidaten herbenoemd. 
Kees van der Tak treedt af als algemeen bestuurslid maar stelt zich herkiesbaar  voor een periode van 
2 jaar en wordt zonder tegenkandidaten herbenoemd. 
 
BENOEMEN LEDEN VAN DE ACTIVITEITEN COMMISSIE/TECHNISCHE COMMISSIE: 
In de statuten staat dat de AC/TC elk jaar tijdens de ALV benoemd moet worden. 
Bij deze worden de leden van de AC/TC benoemd voor een jaar, te weten Dita Oosterhuis,  
Febi Muller, Greet Wijnholds,  Ineke van den Abeele  en Ben Peters. 
 
ACTIVITEITEN: 
Een aantal  leden stopt met hun activiteiten. Zij worden bedankt voor hun inzet door de voorzitter en 
krijgen als bedankje bloemen of een fles wijn aangeboden: 
Wim Rohaan verlaat de AC/TC.  
Henk en Marion van Holland stoppen met het onderhouden van de tuin. 
Hennie Bäcker  en Janny Smedes stoppen met het  coördineren van de schoonmaakploeg. 
Janny Smedes stopt met de coördinatie van de kantine. 
Dita Oosterhuis stopt met de ledenadministratie. 
 
Mieke de Bakker neemt de coördinatie van de kantine over. 
Willeke de Kok neemt de coördinatie voor de schoonmaak over. 
Janny van de Langemheen neemt de ledenadministratie over. 
Tonnie Hagen neemt het onderhoud voor de tuin samen met enkele andere leden over. Een idee is 
zoals in het verleden jaarlijks een dag te organiseren waarop leden de tuin in orde maken. Ook zou 
Doet.nl kunnen worden aangeschreven voor een bijdrage in het onderhoud tijdens de vrijwlligersdag 
in maart 2019. 
 
CLUBLID VAN HET JAAR: 
Kees van der Tak en Ben Peters worden vanwege hun verdiensten in het “Gouden Boek”  vermeld als 
clubleden van het jaar 2017. Hun naamplaatje wordt nog onthuld op het bord in de kantine. 
 
Discussiepunt: Gaan we door met het benoemen van een “lid van het jaar”.  
Na een korte discussie, waarop vooral wordt benadrukt dat het goed is om oude tradities te 
handhaven, wordt gestemd.  
De meerderheid van de aanwezige leden stemt voor het handhaven van de traditie. 
 
RONDVRAAG: 
Wim Rohaan : Wat gebeurt er met het 70-jarig bestaan van de vereniging. 
De vereniging is opgericht in 1948. De statuten zijn vastgesteld op 01- 01- 1949. 
Er komt een feest en er wordt een feestcommissie in het leven geroepen. Evert Overeem en Janny 
van den Langemheen hebben zich aangemeld.  
De datum voor het 70-jarig jubileum is vastgesteld op 25 augustus 2018. 
 
Wim Rohaan: Is er beleid op het werven van nieuwe leden en het vasthouden van leden. 
Hier is een ledenwerfcommissie voor.  
Janny van de Langemheen stelt voor om leden die zich aanmelden 3 maanden proef te geven en 3 
gratis lessen. Haar voorstel wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering  besproken. 
 



Het clubgebouw wordt open gesteld voor twee kunstenaar tijdens de kunstroute van 1 en 2 juni van 
dit jaar. Mogelijk kan er een foldertje gemaakt worden en kan er voor gezorgd worden dat er mensen 
tennissen. 
 
Voorstel voor een toernooitje voor nieuwe leden. Dit is afgelopen jaar gerealiseerd. 
 
Er wordt opgeroepen om op de zondag te komen tossen. Harm Wezel zet een oproep op de website. 
 
Het kost moeite om de toernooien vol te krijgen.  
Dit blijft een aandachtspunt en wordt verder besproken in de AC/TC.  
 
Jeannette Wever vraagt zich af hoe we te weten kunnen komen welke leden gestopt zijn. 
Er komt een overzicht op de website van vertrekkende en nieuwe leden. 
 
Er komt in het kader van de privacy een toegangscode op de website voor het kunnen bekijken van 
de telefoonnummers.  
Harm Wezel zorgt hiervoor en stuurt een mail met de toegangscode naar de leden. 
 
Ineke van der Tuin heeft een vraag over het afhangen als mensen willen spelen op de vaste tijden 
van groepjes. Een schema maken met de tijden waarop de vaste groepen spelen wordt afgewezen. 
Mensen mogen altijd spelen, ook als er vaste groepen spelen. De vaste regel van een half uur 
wachten blijft gehandhaafd. 
Het is wel goed nieuwe leden wegwijs te maken over de bestaande regels. 
 
De vraag is of er een welkom is voor nieuwe leden. 
Vanuit de ledenadministratie gaat een welkomsbrief uit naar nieuwe leden. 
 
John van Dam geeft aan dat de lijnen op de baan te hoog liggen. 
Er is jaarlijks groot onderhoud voor de banen. 
Kees van der Tak neemt de klacht over de te dikke lijnen mee naar degene die zorgt voor het groot 
onderhoud. 
 
Harm wezel geeft aan dat de website 3000 keer per maand wordt bekekenen. 
 
Janny van de Langemheen vraagt of de trekker van het linker raam veranderd kan worden. Het 
optrekken van de luiken is nu erg lastig. 
Ben Peters zal het probleem oplossen. 
 
Janny van de Langemheen vraagt of het zinvol is om energiezuinige lampen aan te schaffen. 
Dit heeft pas zin als er nieuwe verlichting komt. Het nu vervangen is relatief te duur. 
 
Marion van Holland heeft voorgesteld om de jeu de boule-baan  deels te gebruiken als fietsenstalling 
en deels te bestraten zodat het terras groter wordt. 
De fietsenstalling naar boven verplaatsen is niet wenselijk. Wel zal de fietsenstalling aangepast 
worden zodat de fietsen er veiliger kunnen staan. 
De jeu de boule-baan wordt bestraat. 
 
De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt de leden voor hun komst en hun inbreng 
 
17 02 2018 
Tineke Tigchelaar 

 



 

 

 

 

 


