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ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC HARTEN
op maandag 8 februari 2021 om 19:30 uur
AGENDA
1.

Opening

Laat ik beginnen met jullie allemaal een gezond, sportief en gelukkig 2021 te wensen en ik hoop dat
2021 een beter jaar mag worden dan 2020. Wat een jaar hebben wij achter de rug. Corona is voor ons
allen heel ingrijpend geweest. Ook voor LTC Harten heeft corona consequenties zoals jullie allemaal
gemerkt hebben. We zijn de KNLTB ClubApp gaan gebruiken. Het clubgebouw is al enige tijd gesloten.
Momenteel kunnen we alleen maar enkelen en het ziet er niet naar uit dat we weer snel kunnen
dubbelen. Toernooien zijn niet doorgegaan en ook het tossen is niet mogelijk.
Wat wel is doorgegaan is de verbouwing van het clubhuis en het bijgebouw. En wat een werk is er
verzet. Onder de bezielende leiding van Ben Peters hebben Kees van der Tak, Harm Wezel en Henk van
Holland de verbouwing kunnen realiseren. En ook andere leden hebben hun steentje bijgedragen aan
de verbouwing maar zonder de leiding en vaardigheden van Ben en de hulp van genoemde leden
hadden we dit nooit kunnen realiseren En wat ziet het er prachtig uit. Bekijk de foto’s op de website.
De vereniging mag trots zijn op zulke leden.
Omdat Nederland nog volop in een lockdown zit, heeft dat heeft gevolgen voor de Algemene
ledenvergadering. Dat betekent dat er dit jaar geen reguliere ALV komt maar dat wij deze digitaal vorm
geven. De agenda en de verschillende bijlagen zijn bij deze mail toegevoegd.
Ten slotte zijn mijn werkzaamheden als voorzitter bijna voorbij. In verband met andere
werkzaamheden heb ik niet meer de tijd en ruimte om deze rol nog langer te kunnen uitvoeren. Het
zijn mooie en soms ook intensieve jaren geweest. Ik hoop dat zich snel een opvolger aandient.
Ik dank jullie allen voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop jullie weer snel op de baan te zien.
Wim Burger

2.

Verhinderingen
Allemaal, want niemand is fysiek aanwezig.

3.

Ingekomen stukken
Die zijn er nu niet en dit zijn dus stukken die uiterlijk 72 uur voor de vergadering ingeleverd
moeten zijn.
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4.

Vaststellen notulen van de ALV gehouden op 10 februari 2020
(zie website www.ltcharten.nl)
Toegestuurd commentaar indien relevant wordt verwerkt.

5.

Jaarverslag secretaris, zie bijlage jaarverslag secretaris 2020 1.pdf
Oproep van Aagje Adema, de nieuwe coördinator van de schoonmaakgroep.
Voor de schoonmaakgroep is het fijn dat er zich zoveel mogelijk mensen zich aanmelden, ook
mannen kunnen 'poetsen' en kunnen zich aanmelden. Hoe meer vrijwilligers hiervoor hoe beter.
Vele handen maken licht werk

6.

Jaarverslag penningmeester, zie bijlage Financieel_overzicht_1-1-2021.pdf
In dit verslag wordt ook de begroting van 2021 behandeld en het voorstel om de contributie op
€ 125 per jaar te houden.

7.

Verslag kascommissie 2020 en benoeming kascommissie voor 2021, zie
bijlage Verklaring_kascommissie_boekjaar_2020.pdf
Wim Rohaan en Frans Michielsen hebben op 8 januari de boeken gecontroleerd en in orde
bevonden, zie bijlage Verklaring_kascommissie_boekjaar_2020.pdf. Wim Rohaan is aftredend.
Het bestuur heeft René Evers bereid gevonden om volgend jaar met Frans Michielsen de boeken
te controleren. De kascommissie heeft gevraagd de uren van de vrijwilligers te kwantificeren,
omdat er nu wat staat dat veel meer waard is dan er voor uitgegeven is.
Wanneer we de voorbereiding vergeten en de rest proberen te kwantificeren betekent dit dat
Ben en Kees er toch 15 weken met minstens 20 uur per week aan gewerkt hebben. Ben met zijn
grote ervaring als uitvoerder en Kees meer als manusje van alles. Verder heeft ook Harm een
enorme bijdrage geleverd door de aanleg van de elektriciteit en de water aan- en afvoer op zich
te nemen. Toch wel zo’n 20 dagen van 6 uur. Henk van Holland heeft letterlijk en figuurlijk ook
een flink steentje bijgedragen met het kappen van de boom, op orde brengen van het
straatwerk en andere werkzaamheden. Verder waren er nog genoeg vrijwilligers die altijd bereid
waren om te helpen wanneer daarom gevraagd werd. Dus alles totaliserend zijn er ruim meer
dan 800 manuren aan deze bouw besteed.
Maar nu staat er ook wat. De keuken is heel wat luxer dan bij de meeste leden thuis staat
hebben we al gehoord. Deze keuken is voor een koopje via marktplaats aangeschaft en door Ben
helemaal op maat gemaakt.

8.

Samenstelling Bestuur
- Wim Burger treedt af als voorzitter en stelt zich niet herkiesbaar. Er is nog niemand bereid
gevonden om deze taak over te nemen, dus blijft deze positie vacant.
- Ben Peters treedt af als bestuurslid maar stelt zich opnieuw beschikbaar voor een periode van
2 jaar.
Kandidaten kunnen uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de vergadering worden
voorgedragen conform het Huishoudelijk Reglement
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9.

Benoeming Technische Commissie TC/AC
De TC/AC gaat in dezelfde samenstelling door, dus met Ben Peters (voorzitter), Ineke van den
Abeele, Febi Muller, Greet Wijnholds en Kees van der Tak

10. Clublid van het jaar, zie bijlage het goeden boek.pdf
20 januari 2021, Het Bestuur
Vanmorgen al heel vroeg op stap om bloemen te halen. Doordat we nog steeds niet bij elkaar
mogen komen, wordt het uitreiken van de oorkonde voor clublid van het jaar anders dan
anders. Om 10.00 uur sta ik dan ook al op de stoep bij de genomineerde Harm Wezel, die blij
verrast de deur opendoet en verbaasd is dat ik met een mooie bos bloemen voor de deur sta.
Onderstaande tekst lees ik voor en ook reik ik de oorkonde uit aan Harm.
“Harm heeft zich zowel in het heden als in het verleden verdienstelijk gemaakt. Zo is hij al
jaren de beheerder van de website en schrijft hij regelmatig stukjes voor de site. Daarnaast is
Harm tijdens de verbouwing verantwoordelijk geweest voor het aanleggen van de
elektriciteit. En als laatste is Harm de gewaardeerde aanvoerder van een groepje tennissers
dat al jaren competitie speelt buiten de club”.
Onder het genot van een kopje koffie praten we even na, terwijl zijn vrouw Inge de bloemen in
de vaas zet. Ook al vond Harm het niet nodig zo in het zonnetje gezet te worden, hij was er erg
blij mee en bedankt iedereen. Zijn dag kon niet meer stuk.
Tineke Tigchelaar

11. Rondvraag
Voor vrijdag 5 februari om 19:30 mogen de vragen ingediend worden. De vragen met
antwoorden worden later rondgestuurd naar de leden.

12. Sluiting
Dit is het einde van de normale agenda.
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