
Notulen – Algemene Ledenvergadering LTK zondag 24 maart 2019 
 

1. Opening  

Voorzitter opent de vergadering om 16:00 uur en sluit deze meteen af in verband met 
een tekort aan leden.  
 
Aanwezig: Ron Steenkist, Karin Ballizany, Marina Diepeveen, Andries van der Rijt, 
Bert Rotscheid, Maarten Koster, Baukje Wolf, Ruud van Leeuwen, Ria Huussen, 
Emmie van Leeuwen, Bea Koster, Caroline Scholtus, Hans Brandwijk, Annelies van 
Beek, Nico Vassent, Mark Twemlow, Andre Nieuwendijk, Piet Donker, Marian 
Valkenet, Laura van den Ancker. 
 
Afgemeld: Andries van Iperen, Cor van den Ancker. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
Geen ingekomen stukken, vragen.  
 
3. Vaststellen van de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 maart 
2017. 
De notulen zijn er helaas niet. Het bestuur belooft voor dit jaar wel weer notulen te 
maken. 
 
4. Algemeen en financieel verslag over het verenigingsjaar 2018 
- Verlies en Winstrekening en balans 2018 
- Verslag van de kascontrolecommissie  
- Goedkeuring financieel verslag en cijfers 2018 
- Vaststelling barprijzen 2019 
- Vaststellen begroting 2019 
 
Piet neemt ons mee door het financieel verslag van 2018 en de begroting van 2019. 
Oorzaken van tekort van ca. 1900 euro: 

• Door o.a. de actie Maak Kennis Met Tennis hebben we vorig jaar ongeveer 20 
nieuwe leden erbij gekregen. Het ledenaantal is nu ca. 200 -> De contributie-
inkomsten zijn derhalve gestegen. 

• De barinkomsten zijn echter fors lager. Dat gaat niet om de inkoopkosten 
maar om de hoeveelheid die gedronken is. De inkoopkosten lagen t.o.v. de 
verkoop wel iets hoger. 

• De inkomsten van sponsoring vielen ‘n beetje tegen. 

• De KNLTB club kosten van 2017 zijn bij 2018 opgeteld (omdat de rekening 
niet aangekomen was in 2017). 

 
Begroting 2019: 

• De barinkomsten worden toch iets hoger gezet dan de werkelijke in 2018. 

• De energiekosten gaan omhoog. 
 
Mark Twemlow vraagt of de slechte resultaten van het NL-elftal voetbal van invloed 
zijn geweest op de daling van de drankomzet. Piet denkt dat dat wel van invloed kan 
zijn geweest. 
 



De vergadering gaat akkoord. 
 
5. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
De kascommissie (Hans Brandwijk en Caroline Scholtus) heeft de begroting 2018 
goedgekeurd. 
Caroline blijft nog een jaar in de kascommissie. Annelies van Beek meldt zich voor dit 
jaar! Bert Rothscheid wordt plaatsvervangend lid. 
 
6. Vaststelling Barprijzen 2019 
We zijn vorig jaar overgegaan naar een nieuwe leverancier: Ger Stengel uit 
Breukelen. Hij zet de voorraad op zijn plaats en haalt teveel weer weg. 
De prijzen gaan ca. 5% omhoog door: 

• BTW verhoging van 6 naar 9%  

• Stijgende prijzen (ook de inkoop van drank) 
De nieuwe prijzen worden:  

• Biertje 1.85 

• Wijn 2,30 

• Frisdrank 1,60 
De vergadering gaat akkoord. 
 
7. Samenstelling bestuur en bestuursbeleid 2019 
Hester treedt vandaag officieel af als voorzitter. 
Laura wordt unaniem gekozen als nieuwe voorzitter. 
Piet blijft penningmeester. 
Marian is secretaris. 
Andre en Jacqueline zijn algemeen lid. 
 

• We streven ernaar om alle commissies op volle sterkte te hebben. Bij de 
Jeugdcommissie is dat nog niet gelukt, daar zijn we hard aan het trekken. 

 

• We verkennen activiteiten om de inkomsten te verhogen. Dit kan door bv. het 
verhuren van de kantine voor feestjes. 

 

• Ledenwerving: Na het succes van vorig jaar gaan we ook dit jaar weer de 
actie: Maak Kennis Met Tennis doen. Door o.a. een flyer in het Rondje 
Kockengen proberen we nu ook de nieuwe bewoners van het vierde kwadrant 
hierheen te trekken. 

 

• Duurzaamheid. We hebben subsidie van de gemeente gekregen (10.000 euro 
stond in de VAR). 
Andre legt uit wat de gemeente biedt: er is een flinke pot subsidiegeld voor 
sportverenigingen om iets te doen aan de accommodatie. Met name op het 
gebied van duurzaamheid: led-verlichting en zonnepanelen. Echter de 
lichtmasten zijn niet van ons maar van de gemeente. We zijn bezig om een 
goed plan in te dienen, zodat de gemeenteraad definitief kan besluiten in april.  
De offerte van Sportstroom wordt toegelicht (presentatie is bijgevoegd). 
Als er een definitief besluit genomen moet worden komen we terug in deze 
vergadering. 
Verstandig lijkt het om eerst de verlichting aan te passen en daarna te kijken 
naar de hoeveelheid zonnepanelen. 



 

• Vorig jaar zijn er al gesprekken geweest met de gemeente omdat de 
gemeente af wil van de banen en deze wil overdragen aan de verenigingen. 
De verenigingen moeten van de gemeente hun eigen broek op gaan houden. 
Daar komt dan een bepaald bedrag voor beschikbaar om de banen etc. te 
onderhouden de komende jaren. Dat lag een tijdje stil, ook omdat de 
wethouder die erover ging opgestapt is. 
Maar de eerste gesprekken vinden binnenkort weer plaats. We nemen de 
verlichting daarin mee. 

 
Vragen: 
Marina Diepeveen vraagt hoelang de terugverdientijd is van de LED lampen. Andre 
antwoordt dat dat afhankelijk is van het gebruik ervan. Algemeen geldt ongeveer 7/8 
jaar. 
Cora Brandwijk vraagt of de zonnepanelen alle energie voor de lampen kunnen 
leveren. Andre: gedeeltelijk. 
 
8. Samenstelling commissies (af- en toetreders)  
Na enige noodkreten zijnde meeste commissies goed op sterkte. 
 

• ToernooiCommissie 
o Marisa Thomas 
o Mike van Akkeren 
o Monique van Putten 
o Soraya Vilters 
o Karin Ballizany 

• BarCommissie 
o Elsa Veenis 
o Cor van den Ancker 
o Ruud van Leeuwen 
o Nico Vasseur 
o Baukje Wolf 

• Ledenadministratie 

• Ineke Griffioen 

• Huismeester 
o Rene Griffioen 

• KasCommissie 
o Caroline Scholtus 
o Annelies van Beek 

• GroenCommissie 
o Hans van den Ancker 

• BaanCommissie 
o Andries van der Rijt 
o Piet Donker 
o Bert Rotscheid 

• JeugdCommissie 
o VACANT 

 

 
9. Gelegenheid voor commissies om voorgenomen activiteiten in het komende 
seizoen toe te lichten.  
Ruud van Leeuwen (barcommissie): was geschrokken van de hoeveelheid drank die 
weggegooid moest worden omdat die over de datum was. Dat gaat dit jaar beter 
worden! De BC gaat iedere week kijken hoe de voorraad erbij staat. Er gaat gezorgd 
worden dat de oudste drank vooraan komt te staan. De drank gaat gelabeld worden 
op datum. De leverancier neemt terug als er opdracht toe gegeven wordt. 
Andre vraagt hoe de BC met de koelkasten omgaat, er zijn er 5. Als er een niet 
gebruikt wordt, kan ie worden uitgezet.  
9 fusten bier zijn over de datum: het bestuur gaat uitzoeken wat we er mee doen 
(hoe oud etc. ze zijn pas in november geleverd, hoe lang is een fust houdbaar etc.). 
We komen erop terug. 
Ruud vraagt om nieuwe weekcaptains. Marian en Laura willen dat sowieso wel. Als 
je enthousiast bent: graag doorgeven aan Elsa! 
 



Annelies van Beek:  
- pdf met weekcaptains is nog van 2018, kan die lijst aangepast worden? 
- Jaarkalender is nog niet zichtbaar, gaan we regelen. 

 
10. Rondvraag: 
Ruud: wat doen we met bonnen die blijven liggen? Alleen competitieteams mogen 
het nog. Verder direct betalen. 
 
Andries vd Ryt: Gaan we alleen pinnen? Discussie is vaker gevoerd. De meningen 
zijn verdeeld.  
Elke pintransactie kost 5 cent. Door het pinapparaat zijn er al veel minder bonnen die 
blijven liggen. 
De vergadering stemt voor alleen nog pinnen. Dit gaat vanaf 25 maart 2019 in! 
Dit zullen we direct breed gaan communiceren (de KNLTB clubpas kan ook gebruikt 
worden om te betalen). 
 
11. Sluiting.  
Om 17:17 uur sluit Laura de vergadering. 
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