
 

Jaarverslag bestuur LTC Startbaan- seizoen 2018-2019 

 

Algemeen: 

Het bestuur werd het afgelopen jaar gevormd door de volgende leden: 

- Milko Arendse, voorzitter 
- Denise Frèrejean, vicevoorzitter 
- Willibrord Koot, penningmeester 
- Marga Moeijes, secretaris 
- Rien Hogerwerf, voorzitter TC 
- Joost Hazes, voorzitter JC 
- Benno de Paauw, algemene zaken (sponsoring) 

 

Het bestuur heeft maandelijks vergaderd, waarbij regelmatig informatie werd gedeeld met 

de Stichting Tenniscentrum Startbaan (STS), de trainers, de OST-organisatie, de 

communicatiecommissie, de ledenadministratie en de overige commissies en vrijwilligers. 

 

Het bestuur kan weer terugkijken op een mooi jaar met gezellige evenementen. 

De beheerder Stichting Sportcentrum Startbaan heeft dit jaar gezorgd voor zonnepanelen op 

het dak van de vierkante hal. Ook is de verlichting van de binnenbanen aangepakt en zijn de 

toiletten vernieuwd. Uiteraard is ook weer gezorgd voor een zo optimaal mogelijke 

uitstraling van het park. Hulde voor de inspanningen! 

 

Ledental 

Ook dit jaar is de ledenwerfcommissie actief geweest om seniorleden te werven. Deze 

commissie bestaat ondertussen al weer 4 jaar. Er zijn dit jaar wederom verschillende 

activiteiten georganiseerd voor nieuwe leden, wat door hen als zeer positief is ervaren. Dit 

leverde 34 nieuwe senioren op.  

Ook is er veel moeite gedaan om het aantal jeugdleden te vergroten (+57) en de jeugdleden 

vast te houden als zij naar vervolgonderwijs gaan, na de middelbare school. Door contacten 

met de BSO en het basisonderwijs is een flinke instroom van kinderen in het voorbereidend 

tennis zichtbaar. 

Per 1 oktober 2018 hebben wij 737 leden verdeeld over junioren 125 (-43), senioren 550 

(+13), studenten 30 (+2) en overig (33) (ereleden, trainers en donateurs).  

Per 1 oktober 2019 staat de stand op 753 leden verdeeld over junioren 143 (+17), senioren 

539 (-11), studenten 25 (-5) en overig 46 (waaronder 16 VT-ers, die volgend jaar ook KNLTB-

lid worden, ereleden, trainers en donateurs) 



Dit jaar is weer een stijging te zien bij het aantal juniorleden. M.n. de categorie VT-ers doet 

het erg goed. Het bestuur heeft besloten dat zij vanaf volgend jaar ook gelijk volledig KNLTB-

lid worden en daardoor in de gelegenheid zijn om volop mee te doen met alle activiteiten 

van de vereniging.  

Bij vertrekkende leden wordt nagegaan wat de reden van vertrek is. Zo proberen wij inzicht 

te krijgen/houden en zo mogelijk ons beleid daarop aan te passen. Bij junioren is de reden 

vaak het starten met een andere sport, naar de middelbare school gaan of naar een 

vervolgopleiding gaan, bij senioren ligt de oorzaak vaak in verhuizing, gezondheid en leeftijd. 

Prestaties: 

Bij de externe competitie van de jeugd en de senioren zijn weer uitstekende resultaten 

behaald. 13 jeugdteams en 34 seniorteams hebben meegedaan aan de voorjaarscompetitie. 

Bij de senioren waren de volgende teams kampioen geworden: Di Da Dubbel 1, Do Da 

Dubbel 1, Vrij Heren Vet 2, Vrij Heren Vet 3, Zo Gem 1, Zo Heren 2 en Zo Heren 4. Van harte 

proficiat met het behaalde resultaat! 

Ook de jeugd heeft weer goed gepresteerd, zowel tijdens de competitie als ook bij de 

landelijke kampioenschappen. Regionaal is LTC Startbaan de sterkste vereniging en ook 

landelijk hoort LTC Startbaan bij de sterkere verenigingen! Nogmaals proficiat! 

Ook werd gespeeld in de najaarscompetitie (jeugd en senioren) en de World Tour en groene 

competitie (junioren). 

Meer over de resultaten van onze leden op competitie- en toernooigebied staat vermeld in 

de verslagen van de TC  en JC. 

Voor de interne competitie is dit jaar gebruik gemaakt van de digitale clubladder van 

Sportconnexions voor de singles en de dubbels. Vorig jaar werd de digitale ladder alleen nog 

gebruikt voor de singles. Toen waren er ook al goede ervaringen mee opgedaan. Ter 

vervanging van de Amico zijn dit jaar ook de dubbels via de digitale ladder gespeeld. Het 

bleek een groot succes. Er deden 61 deelnemers aan de singles en totaal 71 koppels aan de 

verschillende dubbelcategorieën mee! De digitale clubladder ontzorgt en nodigt uit om veel 

meer partijtjes te spelen tegen wisselende tegenstanders, omdat er niet gespeeld wordt in 

een poulesysteem. U begrijpt dat we volgend jaar de digitale ladder ook weer gaan 

gebruiken! Ten slotte werd overdag ook nog de Dames Dubbel Daags gespeeld. 

De clubkampioenschappen singels voor de jeugd zijn voor de grote vakantie gespeeld. Bij de 

clubkampioenschappen senioren werden gelijk de clubkampioenschappen dubbels voor de 

junioren ingedeeld. Omdat het aantal teams van de junioren beperkt was, zijn zij ingedeeld 

tegen senioren. Het toernooi is zeer succesvol verlopen.  

Tijdens het midden weekend van de clubkampioenschappen is voor de tweede keer de 

Partymix gespeeld, een mixtoernooi waarbij je kan inschrijven met de partner waar je altijd 

al eens een combinatie mee wilde vormen. Het resultaat was een hoop gezelligheid en ook 

nog mooie prijzen voor de winnende koppels. Helaas werkte het weer aan het einde van die 



middag niet helemaal mee. Het sportcafé heeft hierbij en ook bij de andere activiteiten weer 

een belangrijke ondersteunende rol gespeeld.  

 

Trainers: 

De trainersstaf van Wim Gomersbach en Manuel Bouwman is dit jaar versterkt met de komst 

van Xander Spong. Xander heeft ook meegespeeld in het eerste mixed team op zondag en is 

daarmee kampioen geworden! Alle trainers worden hartelijk bedankt voor hun inzet het 

afgelopen jaar! 

Accommodatie: 

Door inspanningen van de STS is een begin gemaakt met het verbeteren van de uitstraling 

van het park, zoals al eerder is genoemd. 

De Parkcommissie heeft zich ook dit jaar wederom ingespannen om hierbij te helpen, door 

onder andere de verzorging van de tribune, het meubilair en de vele plantenbakken. In het 

verslag van de Parkcommissie kunt u meer over hun werkzaamheden lezen. 

De sponsorcommissie heeft met de sponsors, deels oude, maar ook veel nieuwe sponsors, 

afspraken gemaakt voor sponsoring. Het streven is om het sponsorbeleid verder te 

structureren en te professionaliseren. In het jaarverslag van de sponsorcommissie vindt u 

meer informatie. 

Het Sportcafé heeft op een professionele wijze gezorgd voor goede horecafaciliteiten op het 

park, waar de leden dit jaar weer van hebben kunnen genieten! Hartelijk dank aan Rick 

Nieuwenkamp en zijn medewerkers voor het gastvrij onthaal in het Sportcafé! 

OST 

Het 37e OST werd gespeeld van 15-23 juni. Er kan worden terug gekeken op een zeer 
geslaagd toernooi! 
 
Vrijwilligers 

Vele vrijwilligers zetten zich in voor de vereniging, binnen het bestuur, TC, JC, 

ledenwerfcommissie, communicatiecommissie, ledenadministratie, parkcommissie en 

sponsorcommissie. Het bestuur bedankt iedereen voor zijn inzet. Wij hebben er een mooi 

jaar van gemaakt! 

Namens het bestuur: 

Marga Moeijes, secretaris 


