
 

TENNISVERENIGING LUCKY STRIKE 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 
d.d. 16.02.2022 

 
 

Aanwezig bestuur: Frank van der Starre - Voorzitter 
Nathalie Bottelier - Technisch Team 
Ton Hut - Materiaalteam 
Bob Graal - Penningmeester 
Fatima Menssouri - Jeugdcommissie 
Joyce Plomp - Toernooi-& Activiteitenteam 
Kitty Tienstra - Secretaris/notulen 

 
 

 

1. OPENING 
Frank opent de 71e ALV om 19.00 uur. Aanwezigheidslijst is ondertekend, zie bijlage. Er zijn 34 
leden  aanwezig, plus de 6 bestuursleden is totaal 40 leden.  Wessel en Andrea Colijn, Natascha 
Schaut, Emile Donker, Tineke vd Peet, Simone Hoogendoorn hebben zich afgemeld. 

 

2. INGEKOMEN STUKKEN 
  Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

3. MEDEDELINGEN 
  Er zijn geen mededelingen. 

 

4. NOTULEN ALV 2020 
Door Corona is er in 2020 geen jaarvergadering gehouden. Er zijn dus geen notulen, maar er is wel 
een presentatie gemaakt welke op de website is gepubliceerd met alle teamverslagen en de 
jaarcijfers. Deze presentatie wordt goedgekeurd. 

 

5. JAARVERSLAGEN TEAMS EN COMMISSIES 
Secretariaat 
Kitty Tienstra. Geen bijzonderheden.  
 
Technisch team 
Jordy en Nathalie Bottelier.  
 
Dank aan de sponsoren. 
KNLTB Club app en website werken prima. 

 

Voorjaarscompetitie: Helaas door corona verplaatst naar het najaar. 
 
Ook dit jaar was het park tijdens de najaarscompetitie open op donderdagen en vrijdagen. 
Volgend jaar wordt de najaarscompetitie door de KNLTB teruggebracht naar 5 weken. 
 
Competitieteams: Het aantal competitieteams neemt iets af ten opzichte van afgelopen jaren, de 
jeugdteams zijn nog maar matig vertegenwoordigd. Vrijdagmorgen zijn voor onze 50+ leden leuke 
competities helaas wordt hier weinig gebruik van gemaakt. Op zondag is er nog volop plaats voor 
zowel jeugd als senioren.  
 
Website en club app worden goed gebruikt. Zeker tijdens de periode van online reserveren van de 
banen en tijdens de competitie en toernooien. 
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Sponsoring 

Dank aan al onze sponsoren, gelukkig hebben de meeste sponsors ook dit jaar weer hun bijdrage 
geleverd. 

Ons nieuwe sponsorteam bestaat uit Bart de Koning en Inge vd Starre. Er is een sponsorplan  
gemaakt en er is inmiddels contact opgenomen met alle huidige sponsors. Er staat een aantal zaken 
op de planning om sponsoring bij Lucky strike te promoten. Sponsors worden nu gecentraliseerd. 
Nieuwe doeken langs de baan, uniformiteit, groen met witte letters en evt logo in kleur. Ze zijn hard op 
zoek naar een nieuwe hoofdsponsor, welke we weer een aantal jaren aan ons kunnen verbinden. 

Bart vermeldt dat er op de website nu een aparte kopje is met sponsorinformatie. 
 

Toernooi- en activiteitenteam 
Er zijn veel 1-dags toernooitjes georganiseerd. Mede door corona was er niet heel veel meer mogelijk.  
In de maand juli mocht gelukkig het Veteranen Open georganiseerd worden. Door de corona wel minder 
deelnemers. 
Het Lucky Strike Open in teken van Hollands Glorie was ondanks de vele regen een enorm succes. 
Team van open Toernooi heeft afscheid genomen en nieuwe organisatoren staan klaar. 
Clubkampioenschappen zijn bij elkaar gevoegd, dus de single, mix en dubbels werden in 1 week 
gespeeld. Dit bevalt iedereen goed.  
Gelukkig nog een pubquiz en een bingo kunnen organiseren. 
Helaas geen kerstbingo of kransen maken ivm coronamaatregelen. 
Kaartavonden zijn ook een tijd stop gezet. Maar inmiddels worden de kaarten weer geschud. 
 

Jeugdteam 
Fatima Menssouri stopt ermee. Net als Willemijn en Debby. De dames worden bedankt voor hun inzet 
door het bestuur en krijgen een attentie uitgereikt. 
 
Gelukkig hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld, Simone Hoogendoorn (jeugdvoorzitter), Gitta       
Bechger, Jeanine de Best en Mirella Heemskerk. De voorzitter wenst de dames heel veel succes! 
Nieuwe vrijwilligers altijd welkom. 
 

• 63 leden 
• waarvan 15 nieuwe leden 

  
Activiteiten 

• Kick-off jeugd: zaterdag 27 maart 
• Spelletjes activiteit rood/oranje: vrijdag 28 mei 
• Activiteit groen: woensdag 16 juni 
• Clubkampioenschappen afgelast 
• Tennismiddag & eten (alternatief) vrijdag 2 juli 
• Kind-ouder toernooi & BBQ zondag 12 september 

Jeugd competitie zondag  
• Team geel (11 t/m 14 jr) 
• Team groen (10 t/m 12 jr) 

  

Ledenadministratie 
In 2021 hebben 338 seniorenleden en 51 junioren =  389 spelende leden en 34 niet spelende. (zie 
overzicht). 
Geraldine Kreike belt altijd na waarom iemand opzegt. Zijn bijna altijd plausibele redenen. Fysieke 
klachten, studie, verhuizing etc. Een enkele keer maar omdat ze naar een andere club gaan. 
De rekeningen voor de contributie gaan inmiddels via Club collect.  
Geraldine wordt bedankt voor haar inzet. 
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Materiaalteam 
Lockdown was lastig periode. Banen waren nog niet klaar, toen kwam corona dus er mocht niet 
gewerkt worden. Gelukkig banen net op tijd klaar voor de opening. 
Tribune is gerestaureerd. 
Scan gravel laten uitvoeren om meer te weten te komen over het onderhouden en de 
duurzaamheid van de banen. Banen zijn niet meer zo goed, ze kunnen nog mee maar niet lang 
meer. 
Het lava ligt te dicht op de klei op sommige stukken. 
Bodemonderzoek ter voorbereiding padel.  Dit is nodig om te weten of er geheid moet worden. 
 
Bar 
Voor het 27e jaar gaan Rob & Karin zorgen voor en pachten van de bar en natuurlijk de keuken. 
Prettige samenwerking wordt voortgezet. 
 

 

6. BESTUURSMEDEDELINGEN EN VOORSTELLEN 
Onderzoek naar het aanleggen van padelbanen. 
 
 

7. VERSLAG EN AANSTELLEN KASCOMMISSIE 
 
Er is decharge verleend voor de jaarcijfers door Tineke van der Peet en  
Mariska Bekendam. Er moeten 2 nieuwe leden gekozen worden.  
Marjon Ligthart en Ellen vd Sar stellen zich beschikbaar. 
 
 

8. FINANCIEEL VERSLAG EN CONTRIBUTIE 
 
Het COVID-virus heeft ook financieel invloed gehad op ons huishoudboekje van 2021.  
Het resultaat over 2021 is toch nog € 1.760 positief. Bij het opstellen van de begroting 2021 was een 
positief resultaat van € 600 verwacht. 
Hieronder een korte toelichting op de verschillen tussen begroting en werkelijke kosten/baten per 
kostensoort. Verschillen kleiner dan € 500 worden niet toegelicht. 
  
Contributies 
De lente en zomer challenge leden hebben het afgelopen jaar gezorgd voor meer contributie 
opbrengsten. 
 
Diverse Baten 
Dit jaar is in het kader van het Corona virus een subsidie van € 8.000 gevraagd en ontvangen. 
 

Kantine resultaten 
Door de Corona maatregelen is de kantine een aantal maanden niet open geweest en hierdoor ook 
minder huur ontvangen.  
  
Winddoeken 
De bijdrage was dit jaar minder dan begroot, enkele sponsors hebben geen bijdrage geleverd. 
  
Sponsors 
Van enkele sponsors is dit seizoen geen sponsorbijdrage ontvangen en heeft een sponsor zijn 
bijdrage ingaande komend seizoen beëindigd. Voor de begroting van volgend jaar is het 
sponsorbedrag nog niet verhoogd. We verwachten wel wat nieuwe sponsors maar dat moet allemaal 
eerst rond komen. 
  
Onderhoud banen 
In het afgelopen seizoen hebben wij door een externe partij een onderzoek laten doen naar de 
kwaliteit van onze tennisbanen. Het vermoeden dat wij als bestuur al hadden is bevestigd en het blijkt 
dat de tennisbanen hun beste tijd hebben gehad.  
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Technische commissie 
De kosten zijn stuk hoger omdat op deze commissie nu de totaal kosten voor het gebruik van het 
online platform (website, afhangbord, ledenadministratie, club app) worden geboekt. Voorheen 
werden deze kosten verdeeld over diverse kostenposten. Nu kunnen we goed zien wat de totale 
kosten hiervoor bedragen. 
 
Kitty Tienstra vraagt of de begroting van de gasrekening niet omhoog moet. We hebben nog een 
contract voor 1 jaar. De jaarrekening is echter al in november opgemaakt voordat de prijsverhoging 
van het gas bekend werd gemaakt. 
 
Er is een contributieverhoging nodig van 5 euro. Dit moet in stemming gebracht worden. De 
contributieverhoging wordt met grote meerderheid van stemmen aangenomen. 
 
Wilco Cornelissen vraagt of de 5 euro contributieverhoging niet te weinig is, maar de voorzitter geeft 
aan dat het voor een gezin met kinderen best wel een prijsverhoging is. We kunnen de padelbanen 
hier toch niet van financieren, het is belangrijk dat we de jaarlijkse kosten kunnen dekken. 
 
 
9. BESTUURSSAMENSTELLING EN BESTUURSBENOEMINGEN 
 
Voorzitter: Frank vd Starre, Penningmeester: Bob Graal, Secretaris: Kitty Tienstra, 
b.a. Toernooi en Activiteiten Team: Joyce Plomp, b.a. Materiaalteam: Ton Hut, b.a. Technisch Team: 
Nathalie Bottelier, b.a. Jeugdteam: Simone Hoogendoorn. 
Fatima Menssouri treedt af en Simone Hoogendoorn neemt deze functie over. Willem Camfferman 
treedt ook af en Ton Hut is zijn opvolger. Na drie jaar zitting worden de ba’s  herkiesbaar gesteld. Er is 
niemand die daarvoor in aanmerking komt. 
 
Benoemingen vaste teamleden en teams 2022 
 
Toernooi- en activiteitenteam 
Nathalie Bottelier, Joyce Plomp, Rob Wilderom, Conny Camfferman, Pascal Plomp, Ivor Bos, 
Ronald Vercouteren, Inge vd Starre, Marcella Lindeman, Koos Worm, Jeroen van Wezep, Marco 
Reder, Carla Buijs, Debby Kuiper,  Lida, Marjan Katsburg, Erik Zweverink,  Rolf Nibbering. 
 
Jeugd Team 
Simone Hoogendoorn, Gitta Bechger, Mirella Heemskerk, Jeanine de Best. 
 
Materiaal- en onderhoudsteam 

Ton Hut, Henk Hoeve, Peter van Seumeren, Jan van Os, Piet Karelse,. 
 
Tuinteam 
Bob en Sonja Graal. 
 

Technisch Team 
Nathalie en Jordy Bottelier.  
 

Sponsorcommissie 
Bart de Koning en Inge vd Starre. 
 
Ledenadministratie 
Geraldine Kreike. 
 

 

10. PAUZE 
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11. PADEL 
 
De voorzitter bespreekt dat hij bij Pim Mullier is geweest voor informatie over de padelbanen. Daar 
zijn ze heel succesvol. Ze hebben daar 3 banen en deze zijn hele dag bezet. Het ledenaantal liep 
daar hard terug maar door de padelbanen hebben ze veel nieuwe leden mogen verwelkomen. Overal 
om ons heen zijn ze bezig met het aanleggen van deze banen. We moeten kijken naar de lange 
termijn en met padelbanen kunnen we meer bieden. Leden kunnen ‘gratis’ spelen en voor de rest zou 
je ze kunnen verhuren. 
Probleem is wel de financiering. Padelbanen leveren wel geld op maar we moeten eerst geld 
genereren. Er is een aantal mogelijkheden, Raymond Laarhoven is om zijn mening gevraagd. Hij gaat 
uitzoeken op welke manier we het beste deze banen kunnen financieren. We hebben een 
bestemmingsreserve van 131.500 euro, deze is ooit gespaard om de gravelbanen in de toekomst te 
kunnen renoveren. 
 
Er wordt gevraagd of niet-leden ook mogen padellen. Het is een afweging wat we gaan doen.  
Ivor Bos vraagt of baan 7 een vast gegeven is. Bij de gemeente is al geïnformeerd om op deze plaats 
de banen aan te leggen.  De Olmenlaan is bang dat ze geluidsoverlast gaan krijgen. De optie is om 
een geluidsmuur neer te zetten.  
Ze zijn op baan 7 gezet omdat dit op dit moment de beste optie is.  
Ivor Bos vraagt of er geen last komt van het licht, Piet Kreike meldt dat het een ‘lichtbak’ is. 
Ilse Meeuwsen geeft aan dat ze (Olmenlaan) er dus het hele jaar last van gaat krijgen omdat de 
banen het hele jaar open zouden zijn. 
Er volgt een discussie.  
 
De gemeente heeft in principe toestemming gegeven. Maar we moeten wel vergunning krijgen. 
 
Imy Remijnse vraagt of het wel zin heeft in het dorp, we kunnen geen garanties geven maar ons 
ledenaantal zakt jaarlijks. Verenigingen die padelbanen hebben zien hun ledenaantal groeien. 
 
Wilco Cornelissen oppert om dan gelijk alle banen aan te pakken en all weather banen neer te 
leggen. Het bestuur heeft hier al offertes voor opgevraagd en dat kost 450.000 euro voor 6 all weather 
banen incl licht etc  en 2 padelbanen kosten 150.000 euro. 
 
De voorzitter laat een tekening zien waarop de padelbanen staan. Er zijn verschillende opties.  
Onderaan deze notulen is desbetreffende tekening opgenomen. Deze optie is de meest makkelijke 
optie omdat er dan geen andere banen verschoven hoeven te worden 
 
Een andere plek zou kunnen zijn op de plaats van het gravel voorraadhok. Dan moeten baan 1 t/m 3 
gedraaid worden wat een enorme kostenpost met zich meebrengt. 
 
Fatima Menssouri vraagt of er alleen bodemonderzoek naar baan 7 wordt gedaan of dat de andere 
plaats ook al worden onderzocht. De voorzitter geeft aan dat eerst baan 7 wordt bekeken. 
 
Vincent vraagt of we het in combinatie met vvZ kunnen doen, het oude handbalveld is een prima plek. 
Het bestuur wil de tennissers graag op ons eigen park hebben.  
 
Patrick Wever merkt op dat als we all weather banen nemen, je het hele jaar open kunt en dat de 
contributie dan omhoog kan. Patrick geeft te kennen dat de banen bij Lucky Strike top zijn om op te 
spelen en hij komt bij veel parken. Compliment aan materiaalteam. 
 
Johan Berendsen merkt op dat je misschien moet denken aan half-open padelbanen ivm minste 
overlast licht en geluid.  
 
Ronald Vercouteren vraag of we het Schipholfonds niet kunnen aanschrijven voor een bijdrage aan 
de padelbanen. De voorzitter neemt dit mee naar de bestuursvergadering. 
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Er wordt door de voorzitter gevraagd of het zinvol is voor het bestuur om verder te gaan met 
onderzoek naar de padelbanen.  
 
Een stemming volgt: 
Na de stemming is een hele grote meerderheid van de aanwezige leden voor Padel. 
 
Het bestuur gaat starten met het grondonderzoek en een officiële aanvraag indienen bij de gemeente, 
het bestuur gaat de plannen uitwerken. Dan wordt er gekeken ism Raymond Laarhoven naar de 
financiering en als het totaalplaatje rond is wordt er een nieuwe vergadering ingelast. 
 
Yvette Houtkamp vraagt of er ook gelijk naar de verlichting gekeken kan worden. Dat gebeurt pas als 
het hele park op de schop zou gaan. 
 
Bob vraagt of hij carte blanche krijgt voor alle onderzoeken ed.  Ja na stemming wordt een bedrag 
van rond de 15.000 euro akkoord gegeven.   
 
Wilco en Raymond gaan het bestuur helpen met alle onderzoeken omtrent de padelbanen. 
 
Johan vraagt of er een tijdslijn gaat komen. Het bestuur gaan dit opzetten. 
Imy vraagt of we wel verder willen met alle onderzoeken als de buurt op voorhand al tegen is. Johan 
zegt dat de buurt wel goede argumenten moet hebben om het tegen te gaan als de club zich aan 
alle regels houdt. 
 
12. RONDVRAAG 
 

Bart de Koning vraagt waarom je geen beker krijgt bij de clubkampioenschappen. Dit is alleen voor     
de hoogste categorieën, Bart zou het op prijs stellen als alle categorieën een beker zouden krijgen. 
 
Piet Kreike oppert om John van Lottum te benaderen voor de padelbanen. En Luigi Prins 
(suikerfabriek) voor sponsoring. 
 
 
13. SLUITING 
Frank van der Starre dankt een ieder voor hun aanwezig- en betrokkenheid en sluit om 21 uur 
de vergadering. 
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Ontwerp voor aanleg van 2 padelbanen TV Lucky Strike. 
 

 
 
 

 


