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Oude foto’s gezocht 
 
11 februari 2020 - Redactie 

Jammer genoeg zijn we een aantal fotosessies van 

toernooien uit 2012 kwijtgeraakt. Deze stonden op 

een clouddienst van Google maar die werd op een 

gegeven moment opgeheven. Van een groot aantal 

toernooien hebben we de foto’s gelukkig weer terug 

kunnen vinden maar van twee toernooien niet. Het 

gaat om de foto’s van: 

·      Krokuscompetitie 2012 

·      Stamppot toernooi 2012 

Mocht één van jullie hier nog foto’s van hebben laat 

mij het dan weten. 

Harm Wezel 

Email: redactie@ltcharten.nl 

Tel: 0317-350087 

 

Goed bezochte ledenvergadering 
 
13 februari 2020 - Secretaris 

Op maandag 10 februari was de algemene  jaarlijkse 

ledenvergadering van onze tennisvereniging, voor het 

eerst met gebruik van een microfoon, zodat iedereen 

mee kan luisteren en praten. We bestaan alweer 72 jaar 

en mogen ons verheugen over het feit dat de vereniging 

financieel gezond is,  een stabiel aantal leden heeft en 

we over het algemeen met veel plezier op de baan 

staan. 

Naast het vijftallige bestuur zijn 26 leden aanwezig. De vergadering verloopt soepel en bijna 

alle agendapunten worden afgezien van enkele op- en aanmerkingen goedgekeurd en 

afgehandeld. 

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar weer het “lid van het jaar” benoemd. Dit jaar zijn het Ria 

Hendriks en Janny van de Langemheen. Beide vrouwen hebben op diverse, verschillende 

terreinen veel gedaan voor de vereniging. Janny heeft o.a. samen met Evert Overeem het feest 
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voor het 70-jarig bestaan georganiseerd en veel tijd 

gestoken in het opruimen en ordenen van de tuin. 

Daarnaast doet zij momenteel de ledenadministratie. 

Ria heeft lange tijd het papieren clubblad verzorgd, 

evenals de ledenadministratie. Zij is momenteel als 

redacteur betrokken bij de website en zij heeft de tuin 

onder haar hoede genomen. 

Beide vrouwen worden voor hun inzet bedankt met 

bloemen, een naamplaatje en een vermelding in 

het  “Gouden Boek”. 

Een belangrijk onderwerp tijdens de vergadering is het vervangen van de keet en het 

verbouwen van de kantine. Kees van der Tak heeft een presentatie gemaakt met de 

mogelijkheden en Ben Peters legt uit wat de bedoeling is. Uiteindelijk krijgt het Bestuur het 

mandaat om tot maximaal € 50.000 de verbouwing te realiseren, met daaraan gekoppeld het 

verzoek een vergadering te plannen waarin de plannen gepresenteerd worden aan 

belangstellende leden. Het werk wordt deels gedaan door professionals, deels door de leden. 

Ook voor de inrichting zal het bestuur te rade gaan bij leden en/of commissies. 

Als afsluiting een greep uit de rondvraag, waarin Tonnie Hagen vraagt om mezenkastjes voor 

het bestrijden van de eikenprocessierups, Evert Overeem ook dit jaar op 6 en 7 juni meedoet 

aan de kunstroute en zijn werk exposeert in het clubgebouw, Marion van Holland vraagt of de 

jeu de boules baan gebruikt kan worden om het terras uit te breiden en Mieke de Bakker 

vraagt wat de mogelijkheden zijn voor mensen die de contributie niet kunnen betalen en toch 

graag willen spelen. 

De vergadering wordt afgerond en de voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en 

de inbreng. 
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