
Notulen Algemene Ledenvergadering LTC Harten d.d. 10 02 2020  

Locatie: Clubhuis ‘t Hart.   

   

Aanwezige bestuursleden:   

Wim Burger, Tineke Tigchelaar, Willeke de Kok. Kees van der Tak en Ben Peters.  

Aanwezige leden: Er zijn 26 leden aanwezig.  

Afwezig met kennisgeving:  Henk van Holland, Anne en Enna van Laar, Cees  Bijkerk, Jo en Wil 

Ackerman, René Evers, Josette Sigmond en Adri van Kokkeel.  

   

OPENING:   

De voorzitter opent de 72e ALV met een praatje en geeft aan wat er het afgelopen jaar gebeurd is, 

o.a.  er waren geslaagde toernooien en enkele toernooien die niet zijn doorgegaan en we zijn een 

financieel gezonde vereniging met een stabiel ledental.  

   

INGEKOMEN STUKKEN:   

Er zijn geen ingekomen stukken.  

   

NOTULEN 2019:  

De notulen worden goedgekeurd.   

Opmerkingen:   -      Het aantal leden is niet genoemd  

-  Het tenniskanon is niet aangeschaft omdat dit te veel overlast geeft voor een 

club met maar twee banen.  

Harm zorgt dat de definitieve notulen op de website gezet worden.  

  

JAARVERSLAG SECRTARIS:   

Het jaarverslag wordt akkoord bevonden.   

   

JAARVERSLAG EN BEGROTING PENNINGMEESTER.   

Het financieel overzicht van 2019 wordt goedgekeurd. De begroting voor 

2020 wordt goedgekeurd onder de voorwaarde dat de ALV instemt met 

de begroting voor de verbouwing die wordt behandeld bij punt 8 van de 

agenda, ‘Lange termijn LTC en stemmen over de verbouwing’. 

 

VERSLAG ONDERHOUD:  

Akkoord.   

Er is een steil stukje als je naar de baan loopt. Dit is soms glad, waardoor 

leden uitglijden. Verzoek om hier iets aan te doen, b.v. anti-slip.  

Dit wordt meegenomen,  

  

KASCOMMISSIE:    

Bij besluit van de Algemene vergadering van 19 2 2019 zijn  René Evers en Wim Rohaan benoemd in 

de kascommissie.  De kascommissie is d.d. 31 1 2020 bijeen geweest.  

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 2019”.   

René Evers wordt bedankt als lid van de kascommissie.  



Bij besluit van de Algemene vergadering worden Wim Rohaan en Frans Michielsen benoemd in de 

kascommissie.   

   

CONTRIBUTIE:   

De hoogte van de contributie van € 125,- wordt gehandhaafd.   

Ook de geplande verbouwing ( na goedkeuring van de leden) zal geen effect hebben op de 

contributie voor de komende jaren. Op 1 1 2020 zijn er 105 leden.  

  

SAMENSTELLING BESTUUR:   

Willeke de Kok en Kees van der Tak zijn aftredend en herkiesbaar.  

Beiden zijn herkozen voor de komende periode.  

Wim Burger geeft aan volgend jaar te zullen aftreden. Komend jaar zal gezocht worden naar een 

nieuwe voorzitter.   

  

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 

dezen worden de leden van de AC/TC benoemd voor een jaar, te weten:  

Ben Peters als voorzitter, Febi Muller, Greet Wijnholds, Ineke van den Abeele en Kees van der 

Tak.  

   

CLUBLID VAN HET JAAR:   

Ria Hendriks en Janny van de Langemheen worden vanwege hun vele verdiensten in het   

“Gouden Boek” vermeld als clubleden van het jaar 2019. Hun naamplaatjes worden bevestigd op het 

bord in de kantine en zij krijgen een bos bloemen als dank voor hun inzet.  

 

LANGE TERMIJN LTC EN STEMMEN OVER DE VERBOUWING: 

Kees van der Tak en Ben Peters leggen uit wat de bedoeling is van de verbouwing.  

De keet zal worden vervangen door een nieuwe keet. De oppervlakte van de nieuwe keet blijft gelijk 

aan de oude.  

Het clubhuis zal worden uitgebouwd, waardoor er een ruimere keuken 
ontstaat. De leden leveren diverse suggesties aan. De commissies zullen 
worden betrokken om mee te denken over de inrichting. Deels zal het 
werk worden gedaan door een aannemer, deels zal een beroep gedaan 
worden op de leden.  
Om de plannen voor het vervangen van de keet en het vergroten van het 

clubgebouw te kunnen uitvoeren, vraagt het bestuur aan de ALV om een 

commitment van € 40.000. Het bestuur geeft aan dat de financiën van 

de vereniging hiervoor ruimschoots toereikend zijn. Bij de bespreking 

van de plannen geven enkele leden aan dat ze graag zien dat de 

verbouwing in één keer goed wordt aangepakt. De ALV verzoekt om een 

grotere uitbreiding te onderzoeken om de krapte achter de bar, gebrek 

aan een goede keuken en het ontbreken van een fatsoenlijke goede 

entree met opbergfaciliteiten voor tennistassen op te lossen. Het 

bestuur vraagt de ALV daartoe het mandaat te verhogen tot maximaal 

€50.000 en geeft aan dat de financiën van de vereniging ook voor dit 

commitment ruimschoots toereikend zijn. Onder de voorwaarde dat het 

aangepaste plan binnen het verhoogde commitment wordt uitgewerkt 

en aan de leden wordt gepresenteerd, stemt de ALV in met verhoging 



van het mandaat tot € 50.000. Tegelijk keurt de ALV hiermee de 

begroting 2020 definitief goed. 

 
RONDVRAAG:  

- Marion van Holland vraagt of de jeu de boulesbaan gebruikt kan worden om het 

terras te vergroten.  

- Tonnie Hagen vraagt of er mezenkastjes kunnen worden aangeschaft ter 

bestrijding van de eikenprocessierups. De gemeente had ze gratis ter 

beschikking gesteld, maar hiervoor zijn we te laat. Ze worden aangeschaft.  

- Jaap de Vries geeft aan dat de sloten voor het toegangshek en de deur naar de 

tennisbaan niet naar behoren werken. Hier wordt naar gekeken.  

Hennie Bäcker stelt voor instructies voor het openen van het hek op de website 

te zetten.  

Ben Peters zal een mail met instructies maken en deze per mail verzenden.  

- Er komt een nieuw overzicht welke groepjes wanneer spelen.  

- Er is een vraag over extra uren voor lessen. Dit wordt besproken met de 

tennisleraar.  

- Piet Noordhuis wil graag bij gelegenheid een vriend meenemen om te tennissen.  

De regel is dat iemand 2 keer een niet-lid mee mag nemen.  

Daarna is het € 10.00 per dagdeel of € 5.00 per keer.  

- Mieke Bakker vraagt of leden met weinig inkomsten tegen gereduceerd tarief lid 

kunnen worden. Dit is alleen mogelijk via de Gelrepas. Men kan ook in termijnen 

betalen.  

- De regiocompetitie. Vorig was een jubileumjaar en vandaar was de competitie 

anders ingedeeld. Dit jaar komen er weer poules. Er volgt nog een mail voor de 

aanmeldingen.  

- Evert Overeem doet weer mee met de kunstroute op 6 en 7 juni. Hij zal weer 

exposeren in ons clubgebouw.  

  

De voorzitter sluit de vergadering.  

  

Tineke Tigchelaar  

Secretaris  

  

  


