
Jaarverslag LTC De Stoof 
 
Dit jaarverslag bevat de belangrijkste zaken vanaf de Algemene Ledenvergadering in februari 
2020 t/m de ALV in juli 2021. 

Aantal leden 

Lange tijd schommelde het ledenaantal van LTC De Stoof rond de 200, Maar op 5 juli 2021 
had de vereniging 237 leden, waarvan 43 jeugdleden, 19 competitieleden en 4 zomerleden. 
Dit is voor een belangrijk deel te danken aan onze actieve jeugdcommissie, maar ook aan 
een van de weinige positieve effecten van de corona epidemie (zie hieronder). Dit effect 
deed zich overigens landelijk voor en ook onze zusterverenigingen op Walcheren kregen er 
de afgelopen periode veel leden bij. 
 
Het bestuur heeft besloten, de bijdrage voor het competitie lidmaatschap m. i. v.  2021 te 
verhogen van € 25,- per jaar naar € 25,- per competitie.  
 
Sinds iedereen digitaal vanuit huis afhangt is het veel inzichtelijker hoeveel er gespeeld 
wordt op de banen. We kunnen concluderen dat vooral in de ochtend en avond de banen 
goed bezet zijn, maar dat er in de middag veel minder gespeeld word.  
 
Het bestuur heeft besloten dat men maximaal 2x 45 minuten achter elkaar mag afhangen. 
Hier wordt ook frequent gebruik van gemaakt.  

Corona 

De gehele periode sinds de vorige ALV werd gekenmerkt door de vele maatregelen die door 
de landelijke en lokale overheden zijn genomen ivm de covid-19 uitbraak.  
 
De voorjaarscompetitie en zomercompetitie konden zowel in 2020 als in 2021 niet door 
gaan. Ook de wintercompetitie samen met de Schenge 2020/2021 vond geen doorgang, 
evenals die van de dames, de dorpencompetitie en de dinsdagtoernooitjes. Tenslotte werd 
ook het Stoofweitoernooi in 2020 niet gehouden. Bestuursvergaderingen en andere 
bijeenkomsten, zoals de kennismakingsavond voor nieuwe leden, gingen ook niet door of 
werden via Zoom of Teams gehouden. 
 
Vergeleken met andere sporten kwam tennis er nog goed vanaf, omdat het een buitensport 
is en geen contactsport. Maar ook ons park ging een tijdje dicht. Toen er versoepelingen 
kwamen mochten eerst de kids weer spelen, toen alleen enkelspel volwassenen, daarna ook 
weer dubbelspel; aanvankelijk helemaal geen wedstrijden, toen alleen binnen de club, en 
uiteindelijk ook weer open wedstrijden en toernooien met publiek.  
 
Intussen veranderden de regels sneller dan het weer en moest er steeds weer met KNLTB en 
Gemeente worden overlegd over nieuwe regels en mogelijkheden en die moesten dan weer 
worden gecommuniceerd naar de leden en opgehangen worden op het park. Er werden 



pijlen op de grond aangebracht voor eenrichtingsverkeer, gel gekocht en de scorepalen 
werden zelfs enige tijd afgedekt om te voorkomen dat mensen elkaar zouden besmetten via 
het aanraken van de ballen. Er kwam registratie van iedereen op het park met een 
gezondheidscheck. Douches en kleedkamers konden gedurende lange tijd niet gebruikt 
worden. 
 
Er kwamen regelmatig vragen van leden over de corona maatregelen, alsmede voorstellen 
om de regels creatief te interpreteren. Deze voorstellen waren vaak wel volgens de letter 
van de maatregelen, maar niet in de geest ervan. Het bestuur heeft daar in zulke gevallen 
steeds op gewezen en constant benadrukt dat de veiligheid van alle leden voor haar 
vooropstond, maar dat het uiteindelijk ieders eigen verantwoordelijkheid was.  
 
Omdat er gedurende de corona periode niet volledig gespeeld kon worden, besloot het 
bestuur om voor 2021 de contributie niet te verhogen met de prijsindex, zoals net vóór de 
virusuitbraak op de vorige ALV besloten was.  
 
Het bestuur heeft geen gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden of noodkredieten, 
omdat er nog voldoende financiële reserves waren.  
 
De ALV mocht i.v.m. corona wettelijk 4 maanden uitgesteld worden. Vanwege het late 
tijdstip zijn de concept jaarrekening en begroting alvast ter informatie toegestuurd naar De 
Gemeente Veere, de Stichting Waarborgfonds Sport en de Rabobank.  

De kantine 

Vanwege de covid-19 maatregelen moest ook de kantine gedurende  lange tijd dicht, 
hetgeen betekende dat er ook geen omzet was en dus geen kantine inkomsten. Dranken die 
over de datum waren moesten worden weggegooid.  
 
I.v.m. die verloren omzet en de gestegen inkoopprijzen is er een geringe prijsverhoging van 
de drankjes doorgevoerd. Het bestuur heeft evenwel besloten de 15 cent statiegeld op 
plastic flesjes niet te berekenen, omdat het heel omslachtig is om die dan ook weer terug te 
moeten geven als het lege flesje weer wordt ingeleverd. Het bestuur vertrouwt erop dat 
iedereen de lege plastic flesjes terugbrengt naar de bar.  
 
De vereniging heeft een contract afgesloten met CoffeeClick. Zij leveren en onderhouden de 
nieuwe koffiemachine, de koffie etc.  met veel mogelijkheden. Wij betalen een vast bedrag 
per maand en per kopje. Hoe winstgevend dat zal zijn is momenteel moeilijk te zeggen 
omdat er weinig omgezet is ivm covid-19.  
 
Omdat de Heineken tap kapot was is in overleg met Heineken besloten tot een losse tap met 
kleinere vaatjes.  
 
Kantine dicht betekende ook dat er geen kantinediensten gedraaid hoefden of konden 
worden. Daarom besloot het bestuur dat de leden in 2020 en 2021 maar één i.p.v. twee 
diensten per jaar hoefden te draaien. Leden die hun dienst voor 2020 hebben afgekocht, 
krijgen voorlopig geen nieuwe rekening voor 2021. Eind 2021 wordt de balans opgemaakt.  



 
SportZeeland bood een gratis scan “Verantwoord Verduurzamen van de Zeeuwse 
sportaccommodaties” aan. Alhoewel de scan interessante voorstellen bevatte, is het bestuur 
er op dit moment niet op ingegaan, omdat de financiële situatie dat niet toelaat. We houden 
de voorstellen wel in beraad. Momenteel wordt bovendien ook al een behoorlijke 
investering gedaan in het upgraden van de elektrische installatie, aangeraden door de 
verzekering VLC & Partners, waar het bestuur via de KNLTB een offerte aangevraagd heeft, 
die zo’n 1000 euro per jaar goedkoper uitkomt dan de huidige verzekering bij Interpolis en 
een betere dekking heeft. 

Competitie en toernooien 

De Erik Intersport Wintercompetitie 2019/2020 voor heren, die samen met De Schenge 

wordt georganiseerd, is voorspoedig verlopen. Zaterdag 29 februari 2020 was er ter 

afsluiting een feestavond. De finales, gepland voor 14 maart 2020 zijn i.v.m. corona 

uiteindelijk op 25 juli gespeeld. De editie van 2020/2021 vond geen doorgang.  

De enige KNLTB competitie die wel gespeeld werd was de najaarscompetitie. Helaas moest 
die half oktober worden stopgezet, toen de covid-19 maatregelen weer werden 
aangescherpt.  
 
De Zeeuwse Slag, de Bokkendag en het Goede Doelentoernooi gingen allemaal in de 
nazomer wel door. De deelname was zeer goed en de toernooien geslaagd. Het Goede 
Doelentoernooi bracht 800 euro op voor de Stichting Roparun en het Paul De Knop fonds. 
 
Ondanks diverse pogingen om leden te interesseren de organisatie van de populaire 
dinsdagtoernooitjes over te nemen van het team dat dit al vele jaren heeft gedaan, heeft 
zich (nog) niemand aangemeld.  
 
De maandagdubbels zijn in juni voor de 200ste keer gehouden door een groep enthousiaste 
55+-ers. Er doen inmiddels zo’n 24 leden aan mee.  

Training 

Er kon een periode ook niet getraind worden vanwege covid-19. Toch trainden in 2020 
uiteindelijk 50 Stoofleden bij Tennisschool Smash-it. In 2021 tot nu toe zelfs 60.  

Sponsoring 

De vereniging heeft deelgenomen aan “Jumbo sparen met elkaar”. Dit heeft een behoorlijk 
bedrag opgeleverd waarvoor een sjoelbak en allerhande trainingsmateriaal voor de jeugd 
zijn aangeschaft. 
 
De RABO bank actie heeft € 452,= opgeleverd. 
 
Vanwege slechte resultaten in het verleden heeft De Stoof niet meegedaan aan de Grote 
Clubactie. 



De sponsorcoördinator heeft een sponsoring plan gemaakt, hetgeen goedgekeurd is door 
het bestuur. Vanwege corona leek het lange tijd niet opportuun om bedrijven, die het ook 
allemaal financieel moeilijk hebben, te benaderen, maar recent zijn er toch twee nieuwe 
windschermen gecontracteerd.  
 
Daarnaast hebben we zowel in 2020 als in 2021 meegedaan aan de Dunlop Loyalty Actie, 
waarbij we in ruil voor een Dunlop banner op de website een sponsorpakket ter waarde van 
EUR 245 met daarin shirts en tennistassen hebben gekregen.  

Zomerchallenge 

De aankondiging voor de Zomerchallenge 2020 is door het hele dorp geflyerd. Dat heeft 
uiteindelijk 6 nieuwe leden opgeleverd. Voor de editie 2021 hebben zich ook alweer enkele 
mensen aangemeld. Goedkoper dit jaar, omdat Tennisschool Smash-it geen ruimte had om 
clinics te organiseren.  

Erfpacht 

Eind 2019 ontving De Stoof een aangetekend schrijven van de Gemeente Veere dat de 
erfpacht voor het park eind 2021 afloopt. De Gemeente en Stichting SportZeeland hebben 
gesprekken gevoerd met alle tennisverenigingen op Walcheren om in te schatten of de 
verenigingen levensvatbaar genoeg waren om de erfpacht te verlengen. De recente uitkomst 
van deze uitgebreide exercitie is dat van alle tennisverenigingen de erfpacht verlengd zal 
worden met 5 jaar (twee jaar opzegtermijn).  
 
Daarnaast gaat de Gemeente een extern bureau inhuren om voor alle verenigingen een 10-
jarig onderhoudsplan te maken (hopelijk in overleg). 

Statuten 

Nadat de ALV in 2020 de gewijzigde statuten had goedgekeurd zijn deze bij de notaris 
verleden. Inmiddels is er echter opnieuw een statutenwijziging noodzakelijk, vanwege de 
inwerkingtreding van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 
2021. Het bestuur heeft de huidige statuten opgestuurd naar de juridische afdeling van de 
KNLTB met het verzoek te adviseren of aanpassing echt noodzakelijk is. Het antwoord was 
“ja”. Vervolgens zijn de huidige statuten en de nieuwe modelstatuten van de KNLTB 
opgestuurd naar de notaris met het verzoek de nodige aanpassingen voor te bereiden, zodat 
die in de ALV van 2022 besproken kunnen worden. Moet vóór 1 juli 2026 geregeld zijn. 

Jeugd 

De jeugd heeft meer kunnen spelen en trainen dan de volwassenen gedurende de hele 
coronaperiode. Schooltennis, bal-en slagvaardigheid, vriendjes- en vriendinnetjes toernooi 
en de meeste  trainingen konden beide seizoenen gelukkig wel plaatsvinden. Toch moesten 
ook hier activiteiten worden afgezegd. Omdat het erop leek dat ook in 2021 de tenniskids 
wedstrijden in KNLTB verband niet door zouden kunnen gaan, organiseerde de 



jeugdcommissie een interne competitie voor onze jeugdleden. Verkorte jeugdcompetitie 
werd gespeeld door teams in alle categorieën: Rood, Oranje, Groen en Junioren. 

Samenwerking andere verenigingen 

Zowel TC Souburg als De Schenge hebben gevraagd of ze bij achterstand vanwege slecht 
weer tijdens hun KNLTB toernooi gebruik mogen maken van onze banen. Beide toernooien 
zijn in de eerste twee weken van juli. Het bestuur heeft toegezegd dat ze zo nodig alleen in 
de middag van twee banen gebruik kunnen maken. De Stoof kan dan zo nodig ook van hun 
banen gebruik maken tijdens het Stoofweitoernooi.  
 
Er is in deze periode maar één (zoom) vergadering geweest met de andere Veerse 
tennisverenigingen. Onderwerpen: corona, de consequenties van de WTBR voor 
verenigingen, de erfpacht kwestie Gemeente Veere, verhuur banen, padel, BOSA subsidie en 
organisatie Veere Bokaal. 

LTC De Stoof 45 jaar 

Het bestuur had graag dit jaar iets georganiseerd om het 45-jarig bestaan te vieren, maar 
ivm covid-19 lijkt dit niet te gaan lukken deze zomer. We gaan kijken of het volgend voorjaar 
mogelijk is.  

Diversen 

• Op voordracht van het bestuur is Dick Moerbeek benoemd tot Lid in de Orde van 

Oranje Nassau voor zijn belangeloze inzet voor de vereniging, met name het opzetten 

en jarenlang onderhouden van de website.  

• Via André Francke heeft het bestuur besloten een tijdklok aan te schaffen voor 

wedstrijden die op tijd wordt gespeeld. De tijdklok kan o.a. gebruikt worden voor: 

maandagdubbels, wintercompetitie, 55+ onderdeel van het Stoofweitoernooi etc.  

• Het zonnescherm over het terras is geheel vernieuwd ivm slijtage. Ook een deel van 

het hekwerk rondom de banen is verstevigd.  

• Het bestuur heeft een aantal keren een speciale toss avond met een gratis drankje en 

hapjes georganiseerd. Was gezellig en liep goed, maar de opkomst kon beter.  

• Het parkreglement is op een aantal punten gemoderniseerd en aangepast. Staat op 

de website en hangt in het clubhuis. 

• Bij het controleren van het afhangbord is geconstateerd dat competitieleden 

regelmatig op de baan staan. Zij zijn erop geattendeerd dat uitsluitend tijdens de 

competitie gespeeld mag worden en 1 x in de week met het team, (gedurende de 

competitie) om te trainen. 

• N.a.v. discussies tijdens de vorige ALV heeft het bestuur uiteindelijk besloten dat 

stemmen bij volmacht niet is toegestaan.  

• Het bestuur maakt zich zorgen over het gebrek aan interesse bij met name de 

jongere leden om mee te helpen bij het organiseren van toernooitjes, evenementen 



etc. Er komt eigenlijk nooit een reactie op een algemeen verzoek om ondersteuning 

(b.v. kantinecommissie, organisatie feest, dinsdagtoernooitjes etc.) 

• Het bestuur heeft contact gezocht met VCK om te overleggen over de mogelijkheid 

om samen één of twee padelbanen aan te leggen op het grasveld achter baan 4. VCK 

had hier geen interesse in. 

• Er zijn regelmatig updates, wijzigingen, maar af en toe ook problemen met de club 

app en/of de website. Hierover is frequent contact met LISA, de organisatie die voor 

de KNLTB het beheer van beide doet. Het bestuur doet ook regelmatig suggesties 

voor verbeteringen, die dan worden doorgezet naar “ontwikkeling”. Niet aan al die 

suggesties kan worden voldaan, maar langzamerhand wordt de app wel steeds 

volwassener en zijn de mogelijkheden toegenomen.  

• Het komt regelmatig voor dat de sleutel die bij DOEN kan worden opgehaald zoek is. 

Het bestuur roept iedereen die de sleutel ophaalt ervoor te zorgen dat die ook weer 

wordt teruggebracht.  

 
Bestuur  
Maria Paalman, voorzitter      tel. 06 14 81 61 50 
Iet Moerbeek, secretaris/ledenadministratie  tel. 0118 55 20 98 en 06-30 99 72 45 
Chris Roose, penningmeester/vicevoorzitter  tel. 06 55 83 16 86 
Ellen Verhulst, jeugdcommissie    tel: 06 18 07 05 81 
Rudy Boone, kantinecommissie    tel. 06 30 89 80 97 

 

 
Secretariaat: De Walestraat 28  4371 CD Koudekerke tel. 0118-552098 
Clubgebouw: Biggekerksestraat 8 4371 EZ Koudekerke tel. 0118-551203 
 
website:   www.ltcdestoof.nl 
clubapp:  KNLTB Club via appstore 
email:   destoof@zeelandnet.nl 
app/websitebeheer: Maria Paalman 

 


