
Concept notulen ALV 25 juni 2020

Aangemelde leden: 21
Agenda

1. Opening 20.00 uur

Opening door waarnemend voorzitter Henri Smulders. Een bijzondere 
ALV, nooit op deze manier eerder gehouden. Omdat het bestuur voor 1 
juli een ALV wilde houden was digitaal de enige optie. Hij noemt 
vervolgens de namen van leden die zich hebben aan- en afgemeld.  Deze 
vergadering is alleen mogelijk dankzij de techniek, verzorgd door Bram 
de Laat en Jeroen Arends. 
Esmee Scholte heeft zich afgemeld. 
Henri geeft aan dat hij waarnemend voorzitter is sinds het aftreden van 
Robert Maasdijk. Die taak heeft hij zo goed mogelijk proberen te 
vervullen. Ook tijdens de coronacrisis. Het bestuur heeft vaak digitaal 
vergaderd. Hij geeft aan dat hij na 8 jaar stopt, is er ook bijna elke dag 
mee bezig geweest. Hij gaat ook met pensioen en is van mening dat 
vernieuwing in het bestuur wenselijk is. 
Ank van Breugel wordt als erelid welkom geheten. 
Erelid Jan Vugts is dit jaar op 19 februari overleden. Er wordt een minuut 
stilte gehouden.  
Verslag van de kascommissie wordt punt 5 ipv 4. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Geen

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 4 december 2019.

Notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

4. 4.1 Jaarverslag 2019 door de voorzitter.

Henri bespreekt een aantal punten uit het verslag. 
Het is toch gelukt om een voorzitter te vinden.
Het tenniskamp, berentoernooi, vrijwilligersavond allemaal leuke 
activiteiten. Mark van Mensvoort heeft de taak van penningmeester 
overgenomen van Jeroen Smits. Hij heeft goed uit kunnen leggen 



waarom contributieverhoging nodig was. Er zijn 1091 leden. In het 
voorjaar normaliter veel aanwas. Nu door de coronacrisis niet. Het is heel
fijn dat we nog zoveel leden hebben. 
PR en accommodatie. Willy Bouwman heeft weer veel sponsors 
binnengehaald. Dat is fijn omdat zo extra activiteiten georganiseerd 
kunnen worden. Het 45 + toernooi en het Oremans Open toernooi waren
geslaagd. Reanimatie is vorig jaar in het slop geraakt. Op dit moment is 
nog niet mogelijk om de cursussen te starten. Zodra het weer kan 
melden wij ons. Wendy Nieudorp pakt dit op. 
De technische commissie onder leiding van Dick Spekking heeft veel 
dingen geregeld . De voorjaarscompetitie 2019 is goed gegaan. Wordt nu 
competitie 2020. 
SET/STB. Rein Klomp is penningmeester hiervan en koppelt terug aan 
bestuur LTV. Overdracht door Paul Bosch is goed verlopen. Er is veel 
werk verricht. 

4.2 Jaarrekening LTV door Mark van Mensvoort. 

Mark bedankt 3 dames voor hun rol en de intensieve, fijne 
samenwerking. Dat zijn Jessica Bouwman verantwoordelijk voor de 
contractanten binnenbanen,  Sonja Wouters, planning tennistrainingen 
en facturatie hiervan en Berti Veldt die 20 jaar de ledenadministratie 
heeft verzorgd. Zij wordt nog extra bedankt voor deze lange bijdrage en 
voor het inwerken van Mirjam Smulders.
Hij noemt het beleid van het bestuur: gezonde vereniging, evenwichtige 
financiële verhouding met stichting, positief resultaat en geen 
winststreven zelf als doel. 
Over 2019 is er een positief resultaat gerealiseerd van 7069 euro. Het 
ledenaantal eind 2019 (peildatum 4 januari 2020) was ca 1115. (exclusief 
C-leden). 
Toelichting op de activa 2019:  Debiteuren is 17.449 euro. Dit zijn 
facturen die in de maand december 2019 zijn verstuurd naar OK 
Tennisschool, SET, STB en Sport Events. 
Toelichting op de passiva 2019:  Crediteuren 8.068 euro. Dit betreft nog 
openstaande rekeningen. Er zijn vooruit ontvangen trainingsgelden 
winterseizoen 29.525 euro (50% opbrengsten winterseizoen 2019-2020). 
Toelichting bij sheets over staat van baten en lasten over 2019( versus 
begroting 2019): Opbrengst trainingen groter dan begroot door meer 
trainende senioren. Dit komt ook door onze goede trainers. 



Meer sponsorbijdragen dan begroot maar leden moeten niet denken dat 
deze hoeveelheid elk jaar zo is. Goede spreiding sponsoren (67) is goed 
omdat je dan niet afhankelijk bent van 1 grote sponsor. Subsidie 
gemeente is versoberd. Kosten voor de trainers loopt iets op. Er is een 
reële huurprijs van de binnenbanen. Ook voor 2020 zit er op de 
binnenbanen een kleine indexatie. Kosten voor overige evenementen is 
3.938 euro. En de kosten voor de ballen zijn gespecificeerd. Er wordt 
maximaal inzicht gegeven in opbrengsten kant/kosten kant. 
Via de Chat is er een opmerking van Leo van den Boom. Graag 
bedrijventennis aanpassen naar indoortenniscompetitie.  
Verder geen vragen. Mark wordt bedankt voor de uitleg. 

5. Verslag kascommissie. 

Geert Arts spreekt namens de kascommissie. De penningmeester heeft 
zaken zeer goed voor elkaar en de kascommissie heeft het volste 
vertrouwen in de jaarrekening. Bart Spierings sluit zich hierbij aan. 
Bart Spierings treedt af als lid van de kascommissie en wordt opgevolgd 
door Roy van der Hoef. Een nieuw reservelid wordt in december 
voorgesteld door het bestuur. Bart wordt door Henri bedankt. 

Aan de ALV wordt gevraagd decharge te verlenen voor het door het  
bestuur opgestelde financiële verslag en beleid. 
Ruime meerderheid stemt voor. 

Jaarrekening is vastgesteld.

6. Bestuursverkiezing. 

Claartje van Roosmalen is tussentijds afgetreden. Henri Smulders is 
aftredend volgens het rooster en niet herkiesbaar en neemt afscheid. Het
bestuur stelt voor om Jan van Schijndel te benoemen als nieuwe 
voorzitter. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. 
Jan wordt zeer welkom geheten en Mark sprak namens de hele 
vereniging zijn dank uit voor de vele jaren die Henri bestuurlijk actief is 
geweest. Daarmee heeft Henri zijn maatschappelijke betrokkenheid 
invulling gegeven. Henri zal in diverse commissie zijn steentje blijven 
bijdragen. Hij is op passende wijze bedankt met een grote bos bloemen 
en een dinerbon.  Henri zelf benadrukt nog dat er een goede vernieuwing
is in het bestuur en dat hij er alle vertrouwen in heeft.



Jan neemt zijn plaats in maar benadrukt dat hij pas vanaf 26 juni 
voorzitter is. Hij stelt zich voor. Had hij al gedaan met een 
introductiefilmpje. Er wilde niemand voorzitter worden. Is dat 
desinteresse, onwetendheid, laksheid. Dat zou hij graag willen weten. Hij 
geeft aan dat hij streeft naar minder kwetsbaarheid door een grotere 
spreiding van taken onder de leden. Verder zal hij aandacht geven aan 
het financieel gezond houden van de vereniging, in goed overleg met SET
en STB. De Technische commissie heeft al goed werk verricht en zal de 
sportieve gezondheid borgen. Ook gezelligheid is belangrijk. Wij kunnen 
randvoorwaarden leveren, de leden moeten het zelf doen. 
Het bestuur gaat een toekomstvisie opstellen. Jan hoopt dat vrijwilligers 
en professionele krachten zich blijven inzetten voor de club en dat de 
leden niet alleen willen consumeren maar ook willen organiseren. Hij 
hoopt dat hij gauw de leden kan ontmoeten in het paviljoen, heeft 
vertrouwen in het huidige bestuur en spreek tot slot nogmaals 
waardering uit voor Henri. 

7. Nieuw beleid: Verplichte VOG.

Het voorstel van het bestuur is om alle vrijwilligers die met jeugdleden 
(tot 18 jaar) werken bij LTVB een VOG moeten overleggen. De uitvoering 
legt het bestuur bij een te benoemen lid van de vereniging die jaarlijks 
verslag uitbrengt aan het bestuur. Er wordt een deugdelijke administratie
bijgehouden die steeds up to date wordt gehouden. Indien een lid geen 
VOG overlegt, kan deze niet met onze jeugdleden werken. 
Vraag van Robert Maasdijk via de Chat: moet dit VOG in het 
huishoudelijk reglement?  Het antwoord is dat er eerst over gestemd 
moet worden en dat het na goedkeuring wordt opgenomen. 
Opmerking van Jessica Bouwman via de Chat: Een lid kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor het beleid. Het antwoord is dat 
het bestuur gaat initiëren en invullen en is verantwoordelijk voor het 
beleid. Het bestuur deelt mee dat Jessica Bouwman dit gaat uitvoeren. 

Na stemming wordt dit beleid door de ALV aangenomen. 



8. Nieuw beleid: Corona-beleid. 

De Technische Commissie en het Bestuur hebben inmiddels 3 
protocollen opgesteld om tijdens de corona-crisis veilig te kunnen 
tennissen. Deze protocollen werden telkens naar de gemeente gestuurd 
en aan alle leden bekendgemaakt. Iedereen wordt geacht te handelen 
naar deze protocollen. Hiervoor een groot compliment aan de 
Technische Commissie die telkens met een goed voorstel kwamen waar 
ook zeker discussie over gevoerd is. 
Per 1 juli nieuwe protocollen die worden gepubliceerd op website en in 
nieuwbrief. Belangrijkste wijzigingen zijn: geen 1,5m afstand meer 
tijdens het spel, achteraf wel voor de senioren en de binnenbanen gaan 
open. Ook het paviljoen en het terras gaan dan open. Er wordt een tent 
op het terras geplaatst om de capaciteit te vergroten. 
In het begin is er gekozen voor 45 minuten speeltijd. Het bestuur is 
unaniem van mening dat er per 1 juli weer 60 minuten gespeeld kan 
worden. 
Het digitaal afhangen is nieuw maar het bestuur hoort vooral positieve 
verhalen. Mail naar info@ltvberlicum.nl als er problemen zijn, dan 
kunnen we helpen. 
Soms wordt er misbruik gemaakt van het systeem. Dan wordt er door 2 
personen een enkelspel afgehangen en daarachter weer hetzelfde maar 
er wordt dan een dubbel gespeeld. Dubbele speeltijd dus. Dat is niet de 
bedoeling. 
Jacqueline van de Berg merkt op dat alle mensen die spelen zich moeten 
aanmelden vanwege de coronamaatregelen. 
Verdere beperkingen blijven nog aanwezig. 
Vanuit de Chat door Manon komt de vraag of er gewerkt kan worden 
met bloktijden van een uur. Het bestuur onderzoekt of dit kan. 
Een andere vraag van Joke van Gerven is of leden na een training mogen 
afhangen voor vrij spelen. Henri Smulders antwoordt dat dat mag. 
Er wordt door Joke gevraagd hoe het zit met de barbezetting. Antwoord 
is dat in het horecaprotocol alles staat over de barbezetting etc. 
Door Martijn van Bebber wordt gevraagd of de scoreborden weer 
gebruikt mogen worden. Het antwoord is dat als het in de richtlijnen van 
de KLTB staat dan nemen wij dat over. 

Het bestuur vraagt decharge van de ALV voor het gevoerde beleid inzake 
corona en om op dezelfde manier protocollen op te stellen indien de 



situatie dit vraagt. Over het gevoerde beleid zal bij volgende ALV(s) 
verantwoording worden afgelegd door het bestuur. 

Na stemming verleent de ALV decharge voor het uitvoeren van het 
coronabeleid. 

9. Rondvraag. 

Vanuit de chat merkt Robert Maasdijk dat als er fraude gepleegd wordt 
een lid kan worden geschorst. 
Er wordt gevraagd waarom het aantal jeugdleden afneemt. 
Jan antwoordt dat kinderen keuze moeten maken en vaak is tennis een 
tweede sport. Vanaf nu is er een jeugdcommissie die er alles aan gaat 
doen om jeugd te behouden. 
Een volgende vraag is van Joke van Gerven of de bartijden aangepast 
worden nu er niet meer gewacht hoeft te worden. Antwoord bestuur: 
paviljoen is gewoon open en bartijden worden vooralsnog niet 
aangepast. 
Mededeling bestuur SET/STB. Beide besturen bestaan uit 3 leden met 
een onafhankelijke voorzitter. Willy Bouwman stopt als voorzitter van 
STB. Hilde van Noort volgt hem op. 
Antoine Voets zal de sponsoring van Willy gaan overnemen. Ze doen het 
eerst nog even samen. Jan bedankt Willy voor zijn vele activiteiten voor 
de vereniging.
Anneke, Robert, Bart, Leo, Anke en Geert bedanken het bestuur voor het
afgelopen jaar en wensen het nieuwe bestuur veel succes toe.

10. Sluiting. 

Jan sluit in dit bijzondere jaar een bijzondere vergadering die niet zo past 
bij de vereniging. Jan is blij dat er toch nog 21 leden hebben 
deelgenomen en dankt hen daarvoor. 


