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Jaarverslag LTC De Stoof 2021 

 
 

Het vorige jaarverslag betrof de periode van 1 jan 2020 t/m 30 juni 2021. Dit jaarverslag 
bevat daarom de belangrijkste zaken vanaf 1 juli 2021 t/m 31 december 2021. 

Aantal leden 

Eind 2021 had LTC De Stoof 228 leden, waarvan 40 junioren en 9 competitie leden (mensen 
die bij een andere club lid zijn, maar bij De Stoof competitie spelen). 6 van de 8 zomer leden 
worden m. i. v. 1 januari 2022 blijvend lid. Daarmee is De Stoof de grootste tennisvereniging 
van de gemeente Veere.  

KNLTB 

De Stoof is lid van de tennisbond KNLTB en draagt elk jaar voor elk lid ongeveer €18 af aan 
de bond. De vereniging maakt gebruik van het online platform van de KNLTB om haar 
ledenadministratie te doen, de contributie te innen, de website en de app te onderhouden. 
Leden kunnen hun diensten online op dit platform plannen, alsook de banen reserveren. 
Voor dit pakket moet extra betaald worden aan de KNLTB, maar het bestuur is er zeer 
tevreden over.  

De Stoof draait mee in het overleg tussen de Veerse tennisverenigingen (kring Veere van de 
KNLTB). In verband met corona heeft dit overleg, wat normaliter twee keer per jaar wordt 
gehouden, in 2021 slechts één keer plaatsgevonden – een zoom bijeenkomst in november, 
waar i.v.m. de erfpachtovereenkomst voor alle tennisverenigingen ook een 
vertegenwoordiger van de gemeente Veere aanwezig was.  

De KNLTB gaat met ingang van 2023 over op een digitale ledenpas. Er komen passen met 
een QR-code of een pincode. Dit betekent dat daarvoor de recent geïnstalleerde 
toegangscontrole moet worden aangepast, hetgeen de vereniging weer geld gaat kosten. 

Gemeente 

De twee percelen, waarop de tennisbanen zijn aangelegd en het clubhuis is gebouwd, zijn 
eigendom van de gemeente Veere. De erfpacht voor beide percelen eindigde op 31 
december 2021. De gemeente en het bestuur hebben overleg gehad over verlenging van het 
gebruik van de percelen. Daartoe is begin 2022 een nieuwe erfpachtovereenkomst 
getekend voor de duur van vijf jaar. De kosten zijn symbolisch €1 per jaar. De door de 
burgemeester van Veere getekende overeenkomst moet nog retour worden ontvangen. Het 
passeren van de notariële akte tot uitgifte in erfpacht vindt uiterlijk binnen zes weken na 



P a g e  | 2 

 

ondertekening door partijen plaats ten overstaan van een notaris. De kosten voor het 
passeren van de akte e. d. komen voor rekening van de erfpachter, zijnde De Stoof.    

De Gemeente heeft ook een onderhoudsscan laten maken door een extern bedrijf, waarna 
die een onderhoudsplan voor de komende tien jaar heeft opgesteld. Om dat uit te kunnen 
voeren is een jaarlijks bedrag in de subsidie die de vereniging ontvangt van de gemeente 
opgenomen.  

Kamer van Koophandel 

De vereniging is wettelijk verplicht leidinggevenden(het dagelijks bestuur, zijnde de 
voorzitter, secretaris en penningmeester) in te schrijven in het UBO (Ultimate Benefical 
Owners) register. Het UBO register komt voort uit Europese regelgeving. Het maakt 
transparant wie de belanghebbenden van de organisaties zijn. Dit draagt bij aan het 
voorkomen van fraude, witwassen en terrorisme financiering.  De UBO’s moeten uiterlijk 27 
maart 2022 geregistreerd zijn in het UBO register. Het bestuur heeft dit tijdig gedaan. 

Statuten 

De statuten moeten opnieuw gewijzigd worden ivm de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR). In verband met deze wet heeft de KNLTB de modelstatuten 
aangepast. Deze modelstatuten zijn grotendeels overgenomen door de notaris. Ook stelt de 
KNLTB sommige passages verplicht.  

De concept statuten zullen in de ALV van maart 2022 worden geagendeerd. Omdat het niet 
in de lijn der verwachtingen ligt dat er bij de ALV twee derde van alle stemgerechtigde leden 
aanwezig zullen zijn, zal er een extra vergadering moeten worden belegd om de 
statutenwijziging goed te keuren.  

Financiën 

Ondanks de ook dit jaar tegenvallende kantine inkomsten zijn de financiën van De Stoof nog 
steeds gezond. De vereniging heeft geen coronacompensatie hoeven aan te vragen. De 
financiële verantwoording is apart bijgevoegd. 

Een paar opmerkingen hierbij: 

In 2021 is de Stoof overgestapt van de verzekeringspolis bij Interpolis naar een collectieve 
verzekering via de KNLTB bij VLC partners. Dit levert een jaarlijkse besparing op van circa € 
1.300,= 

Bij de periodieke inspectie van de elektrische installatie in het clubgebouw bleek dat deze 
niet meer voldeed aan de NEN eisen. Hiervoor zijn een aantal aanpassingen uitgevoerd 
welke een totaalbedrag hebben gekost van € 3.725,=. Deze kosten drukken zwaar op het 
resultaat van 2021.  

Ook dit jaar deed De Stoof weer mee met de Rabobank ClubSupport actie Met deze actie 
investeert de bank een deel van de winst in de ondersteuning van verenigingen in hun 
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werkgebied. Dit jaar heeft de actie € 385,17 opgeleverd met als bestedingsdoel 
jeugdactiviteiten. 

Corona 

 

Ook gedurende de tweede helft van 2021 werd, 
evenals de voorgaande anderhalf jaar, de sport 
sterk beperkt door covid19. Vanaf begin 
november kwamen er steeds meer maatregelen 
bij: er moesten QR codes worden gescand van 
spelers en publiek, er mocht alleen overdag 
gespeeld worden tot 17:00 uur en tegen het 
einde van het jaar moest de kantine weer dicht 
en mocht er alleen nog maar enkelspel gespeeld 
worden. Door de maatregelen lagen de dames en 
heren wintercompetitie tijdelijk stil. 

Competities 

De voorjaarscompetitie was vanwege de 
corona komen te vervallen, maar half 
september startte de KNLTB competitie 
2021. Er deden 5 dames teams, 3 heren 
teams, 2 mix teams en 4 junioren teams 
mee. De Stoof is altijd zeer goed 
vertegenwoordigd in de KNLTB 
competitie.   

Gelukkig kon na de officiële KNLTB competitie ook de informele dames en heren 
wintercompetitie van start gaan. Deze kwamen wel onder druk te staan van de 
coronamaatregelen, maar kunnen hopelijk begin 2022 toch afgespeeld worden. De 
wintercompetitie voor heren werd al weer voor het derde jaar samen met LTC De Schenge 
georganiseerd. Er doen 13 teams aan mee. De dames wintercompetitie is ook 
cluboverstijgend, maar wordt alleen gespeeld op de banen van De Stoof. 

Ook tijdens de wintermaanden ging de Walcherse dorpencompetitie weer van start. Altijd 
zwaar bezet probeert een team van De Stoof de eer van Koudekerke hoog te houden. Ook zij 
kregen te maken met uitval van speeldagen ivm corona.  

Ook de maandagmorgendubbels voor 55+ dames en heren draait al jaren op volle toeren 
met in totaal zo’n 30 deelnemers. 

Sinds kort is er ook op vrijdagochtend gelegenheid voor mannen om deel te nemen aan een 
informele competitie. Er doen ongeveer 24 mannen aan mee. 

Ondanks zoveel activiteiten blijft er nog genoeg tijd en ruimte over voor leden om vrij te 
spelen. Op maandag, woensdag en vrijdag ochtenden is het altijd druk, evenals de meeste 
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avonden. Vooral in de middag is er meer ruimte. De KNLTB gaat uit van 50 leden per baan. 
Daar zitten we dus ruim boven.   

Toernooien 

Ook dit jaar was het officiële KNLTB Stoofweitoernooi een succes. Zowel de wedstrijden 
voor 17+-ers als voor 50+-ers waren goed bezet. Er deden in totaal 159 deelnemers mee. Het 
weer was goed, de sfeer was goed, het eten en drinken waren zeer verzorgd. Er werden flink 
wat loten verkocht, zodat € 500 kon worden overgemaakt naar Stichting Ambulance Wens.  

In augustus vond wederom de Ladiesnight plaats, nadat het in 2020 geen doorgang had 
gevonden ivm corona. Er deden dit jaar 14 koppels mee met mooi weer, een sportieve en 
gezellige sfeer. Wilma Mode presenteerde aan het einde van de avond zoals gebruikelijk een 
modeshow. 

Voor het Goede Doelen Toernooi in september waren zoveel inschrijvingen, dat het niet op 
1 dag afgewerkt kon worden en de organisatoren er een heel weekend van gemaakt hebben. 
Er is 1270 euro gegaan naar Villa Pardoes en Roparun. 

De Zeeuwse Slag was ook weer erg gezellig. Dit jaar was de 8e editie met 32 deelnemers uit 
Zoutelande, Souburg, Vlissingen, Middelburg, Kortgene en Koewacht. Traditiegetrouw doen 
hier mannen aan mee die in eerdere competities en op toernooien tegen elkaar gespeeld 
hebben.  

Jeugd 

In 2021 heeft de jeugd wederom de mogelijkheid gehad om een keuze te maken uit de 
“Alles-in-1” pakketten die zijn aangeboden. Hierbij wordt het lidmaatschap en de 
activiteiten van de JC gecombineerd met lessen van tennisschool Smash-it en deelname aan 
de competitie.  

Terwijl in de eerste helft van het jaar alle activiteiten voor de jeugd doorgang konden 
vinden, was dat in het najaar iets minder vanwege de strenge coronamaatregelen. Gelukkig 
kon de najaarscompetitie wel doorgaan en daaraan hebben de volgende jeugdteams 
meegedaan: rood, oranje, groen en junioren.  

Vrijwilligers 

Alle leden worden geacht twee maal per jaar een dienst te draaien (bardienst, terras vegen, 
planten verzorgen, schoonmaken etc.). Omdat een ieder jaar toenemend aantal leden niet 
aan die verplichting voldoet (hetgeen tot een boete van €25 per niet uitgevoerde dienst 
leidt, die geïnd moet worden) heeft het bestuur besloten €50 boven op de contributie te 
zetten, die leden terug kunnen verdienen door diensten te doen. Ook kunnen leden aan het 
begin van het jaar aangeven dat ze de diensten willen afkopen.  
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Een Stoof vrijwilliger heeft een tijdklok gemaakt die gebruikt kan worden tijdens toernooien 
en andere wedstrijden die op tijd gespeeld worden. Deze is al vele malen gebruikt en werkt 
prima.  

De Stoof zou niet kunnen bestaan zonder 
vrijwilligers, die de banen en het park 
onderhouden, de kantine runnen, officiële 
en informele competities en toernooien 
organiseren, activiteiten voor de 
jeugdleden organiseren, diensten plannen, 
sponsors zoeken en besturen. Alles bij 
elkaar ongeveer 35 mensen die zich 
inzetten voor de vereniging. Omdat het 
ivm corona niet mogelijk was om iets 
gezelligs te organiseren hebben alle 
vrijwilligers als dank voor hun inzet een 
blok chocola van de chocolate lovers 
ontvangen.  

 

 

Kantine 

Vanwege corona is de omzet van de kantine in 2020 en 2021 uiteraard achtergebleven. 
Gelukkig heeft dit niet tot financiële problemen geleid. 

 

De kantine van De Stoof is alleen geopend 
(met bardienst) tijdens competities en 
toernooien. Buiten die dagen/tijden 
konden leden een sleutel halen (en 
terugbrengen) bij het 
gezondheidscentrum om de hoek als ze 
iets wilden drinken. Met als gevolg dat die 
sleutel regelmatig zoek was. Daarom  
hangt de sleutel van de kantine nu in een 
klein kluisje met een cijfercode naast de 
deur van de kantine. De code wordt 
maandelijks veranderd en de leden 
worden hiervan op de hoogte gesteld. 

 

 

De helft van de kantinecommissie trad af. Gelukkig heeft het bestuur drie dames bereid 
gevonden de vele werkzaamheden op zich te nemen.  

De biertap was kapot en is in overleg met Heineken vervangen door een kleiner formaat.  


