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TENNISVERENIGING LUCKY STRIKE        
ALGEMENE LEDENVERGADERING  
d.d. 19.11.2019 
 

 

 
Aanwezig bestuur: Frank van der Starre - Voorzitter    
   Nathalie Bottelier - Technisch Team   

Willem Camfferman - Materiaalteam          

Bob Graal  - Penningmeester   
Fatima Menssouri - Jeugdcommissie   
Joyce Plomp  - Toernooi-& Activiteitenteam 
Kitty Tienstra  - Secretaris/notulen   

        
_______________________________________________________________________________________

 
1. OPENING 
Frank opent de 69e ALV om 20.00 uur. Aanwezigheidslijst is ondertekend, zie bijlage. Er zijn 24 le-
den aanwezig, plus de 7 bestuursleden is 31. Yvette Houtkamp heeft zich afgemeld.  
 
2. INGEKOMEN STUKKEN 
Ton Hut heeft het onderhoud van ons hekwerk uitgewerkt. Wordt zo opgehangen om te bekijken. 
Stuk is vrij laat binnen gekomen. 
 
3. MEDEDELINGEN 
Frank van der Starre heeft een beleidsplan 2020 - 2023 opgesteld waarin o.a. staat waar wij met de 
vereniging naar toe willen. Is geen statisch stuk en voor aanvulling staan we open. Beleidsplan 
staat ook op onze website. 
 
Voortgang mini tennis court 
Om meer jeugdleden te kunnen werven en behouden willen wij een mini tennis court aan laten leg-
gen. Over dit plan is vorig jaar al gestemd in de ALV. Alleen was er toen nog geen exacte begroting. 
Komt nu uit op ca. € 30.000,--. Vinden wij als bestuur nu een te grote investering die wij vanavond 
daarom niet in stemming brengen. Later op de avond wordt een alternatief plan** met bijpassende 
begroting in stemming gebracht. 
 
4. NOTULEN ALV 2018 
Niet Rob Wilderom is tot de kascommissie toegetreden maar Tineke van der Peet. Na deze wijzi-
ging worden de notulen van de ALV 2018 goedgekeurd. 
 
5. JAARVERSLAGEN TEAMS EN COMMISSIES 
Secretariaat 
Kitty Tienstra. Geen bijzonderheden. 
Technisch team 
Jordy en Nathalie Bottelier. KNLTB Club app en website werken prima.  
 
Voorjaarscompetitie: veel voorjaarscompetitie kampioenen, waaronder Heren 1. 
Er was dit seizoen heel veel belangstelling; 15 zaterdag- en zondagteams. Vrijdagavond blijft popu-
lair, echter nog plaats voor enkele teams. Woensdagavond wordt ook weer zomeravondcompetitie 
gespeeld. Op dins- en donderdag, beide dagen 1 team, dus nog plek. Jeugd Zondag 5 teams. Per 
saldo dus 25 seniorenteams en 5 jeugdteams in 2019. 
Najaarscompetitie: meer animo voor de zaterdag dan de zondag. KNLTB biedt meerdere competi-
tievormen aan voor de zondag. Maar liefst 7 jeugdteams! (in 2019 geen).Donderdag 2 teams en 
vrijdagavond 8 teams (was vol). 
Ook dit jaar was het park tijdens de najaarscompetitie open op donderdagen en vrijdagen. 
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5. JAARVERSLAGEN TEAMS EN COMMISSIES – vervolg - 
Er wordt voorgesteld om de toss-avond tijdens de voor- en najaarscompetitie naar de woensdag of 
donderdagavond te zetten en dan wellicht eerder (dan 20.00 uur) te beginnen.  
Hans v.d. Boogaard en Ronald Suer merken op dat het wel heel veel competitieavonden zijn 2 x 
zeven voor- en najaarsweken waarop de niet competitiespelers dus geen kans krijgen om te spelen.  
En Geraldine Kreike haalt aan dat de toss-avonden belangrijk zijn voor de nieuwkomers. 
 
Competitieteams 
Er zijn nieuwe competitievormen. In 2019 werd een nieuw piramidesysteem opgezet door de 
KNLTB. Alle opgebouwde rechten/punten van vorig jaar vervallen. Voordeel dat je in de juiste klas-
se komt te zitten. Je kunt er nu op de zondagen voor kiezen om alleen dubbels en mixen spelen.  
Op zondag zouden we wat meer competitieteams kunnen hebben. 
Vrijdagavonden waren druk bezet. Er kunnen maximaal 4 teams thuis spelen; twee banen moeten 
worden vrij gehouden. Tot 15 december is er de tijd om je op te geven. 
Vraag kwam naar voren om het inschrijfformulier online in te kunnen vullen. Is technisch nog niet 
mogelijk maar wordt aan gewerkt. 
 
Sponsoring 
Ed Kokernoot heeft afgelopen tijd de sponsoren goed in beeld gebracht. Hij kan echter door tijdge-
brek hier niet mee verder gaan. Frank bedankt hem voor zijn inzet. Inge van der Starre zal het 
overnemen en Ghislaine von Mauw zal vanaf begin volgend jaar haar hierbij helpen. Ed zal een en 
ander overdragen. Frank onderstreept dat het van essentieel belang is om meer sponsors aan te 
trekken. 
We zijn van Denderen Hypotheken als hoofdsponsor kwijt. We hopen deze plek te kunnen invullen. 
Maarten van Denderen blijft gelukkig nog wel sponsoren. 
 
Toernooi- en activiteitenteam 
We gaan nadenken of we toernooien in een andere vorm gaan aanbieden. Bijv. kortere termijnen. 
Vanaf maandag t/m weekend erop of slechts 5 dagen. 
Open toernooi “Spirit of Africa” was zeer geslaagd. Met bijpassend top weer. Mensen van andere 
verenigingen komen hier graag naar toe. 
Clubquiz goed bezocht. Laatste, op 22 november a.s., is al helemaal volgeboekt. 80 Mensen heb-
ben ingeschreven. Klaverjassen telt ca. 35 deelnemers. Skipbo’en ook populair. 
De jaarlijkse bingo in Kerstsfeer wordt dit jaar weer door Marjanne Katsberg georganiseerd op 13 
december a.s.  
Henk Hoeve merkt terecht op dat het opvallend is dat het clubtoernooi zo slecht bezet is. Emile 
Donker stelt voor om er een weekendtoernooi met wedstrijden van b.v. 40 minuten van te maken, 
gecombineerd met een BBQ. Mariska Bekendam geeft aan dat het dan niet voor de KNLTB ranking 
telt. Dit zou een bezwaar kunnen zijn bij aantal leden. We kunnen de singles- en mixwedstrijden en 
dubbels niet bij elkaar voegen in 1 clubtoernooi. Dan zou het weer een te lange toernooiperiode 
zijn. KNLTB heeft ook voorstellen voor andere toernooivormen die we gaan “bekijken”. 
Koos Worm heeft het idee om, om niet competitiespelers te compenseren, hen uit te dagen een 
team te vormen met twee wel-competitiespelers en daarvoor een toernooitje te organiseren.  
 
Jeugdteam 
Fatima Menssouri heeft bericht dat als nieuw lid  Willemijn Faber is toegetreden. Willemijn wordt ui-
teraard een warm welkom geheten in het jeugdteam. 
Inge Frans en Renate Maijenburg zijn na respectievelijk 5 en 7 jaar gestopt. Het is moeilijk om hier-
voor nieuwe vrijwilligers te werven. We hebben nu nog maar slechts 58 jeugdleden en dus ook min-
der ouders die we hiervoor kunnen benaderen. Beiden dames worden bedankt voor hun inzet door 
het bestuur en krijgen een attentie uitgereikt. 
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5. JAARVERSLAGEN TEAMS EN COMMISSIES – vervolg - 
Jeugdteam organiseerde dit seizoen o.a.: 

 Oranje/Rood/Groendag 17 april (Tom) 18 deelnemers 

 Middag spelen van wedstrijden en oefeningen 

 Toernooitraining 26 juni (TOM) 25 deelnemers 

 Jeugdtoernooi 1 t/m 6 juli (42 deelnemers) 

 Kids Tour 28 juni (TOM) – niet veel animo 

 Eerste najaarscompetitie jeugd zondag groot succes – 7 teams! 
 

Er zijn aantal leuke plannen helaas niet doorgegaan vanwege te weinig animo: Lucky Kids dag  
(slechts 22 kinderen) en Funmasters. Dit  terwijl er heel veel tijd en energie in is gestoken door het 
jeugdteam. 
Instuif vrijdag gaat na 2 jaar stoppen omdat er te weinig kids komen opdagen.    
Er schijnt voor aantal ouders toch een drempel te zijn om hun kinderen mee te laten doen met de 
competitie of clubkampioenschappen. Moeten we blijven stimuleren. 
 
Financieel verslag 2019 - 2020 
Financieel verslag (stand per 31.10.2019) wordt rondgedeeld. We hebben een negatief resultaat 
van € 14.428,00. 
Het aantal leden is afgenomen dus minder contributie-inkomsten. 
Twee winddoekensponsors hebben zich afgemeld en Haverhals sponsorde al indirect maar wordt 
nu bij de grootboekrekening “sponsoring” geteld. 
Hogere kosten voor het onderhoud. We hebben een hele berg gravel moeten bestellen die op dit 
jaar zijn geboekt. Kosten zijn deels eigenlijk voor volgend jaar. TV en stofzuiger zijn vervangen. Sto-
ring airco en de riolering had problemen. Terreinonderhoud: er moesten lampen vervangen en be-
kabeling vervangen worden. 
Overige lasten, met name investeringen: nieuwe banken, schilderwerk, hekwerk deels en bestrating 
waarvoor ruim € 11.000,-- is uitgegeven. Over de banken kregen we klachten m.b.t. hars/lijm dat uit 
het hout liep waardoor we het lakken over hebben moeten doen. 
Hoger uurtarief voor de tennislessen en meer groepen. Bij de kosten voor toernooien, werd voor-
heen Haverhals sponsoring opgeteld maar dit jaar niet (zie onder punt sponsoring). 
Technische commissie verschuivingen: gestart met de KNLTB club-app. Ook de inning van de con-
tributie en inschrijven en betaling voor toernooien worden wordt nu via de app geregeld. 
Heffingen: boete van € 300,-- omdat we te laat betaald hebben.  
2 Kostenposten: gasverbruik. 600 m3 minder verbruikt, maar door de prijsverhoging moesten we 
toch bijbetalen. We hebben voor de energie begroot op € 6.700,00 totaal terwijl het uiteindelijk  
€ 10.800,-- kostte. 
We hebben wat van de spaarrekening gesnoept voor de investeringen. We moet heel erg op de 
kosten voor volgend seizoen gaan letten. 
Inkomsten contributies zullen waarschijnlijk in 2020 nog wat teruglopen. 
We hebben tuinonderhoud niet meer uitbesteed maar wordt door aantal vrijwilligers gedaan. 
We hebben voor volgend jaar plus € 300,00 begroot. 
Ronald Suer: is er niet op de telefoonkosten (€ 1000,--.) te besparen door op digitaal over te gaan? 
Kan niet omdat het alarm hier ook nog op zit. Debby Kuiper stelt voor om tussentijds over te stap-
pen van energieleverancier. Gaan we onderzoeken. 
We hebben besloten om dit jaar ook nog geen contributieverhoging door te voeren. 
Mariska Bekendam stelt voor om onze kantine in het winterseizoen b.v. aan een kaartvereniging te  
verhuren. Ed Kokernoot vraagt of er huur berekend kan worden als er privé-feestjes gegeven wor-
den in de kantine. Zal worden besproken. 
Inge Frans vraagt of we niet met een pasjessysteem kunnen werken om toegang te krijgen als we 
gesloten zijn. 
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5. JAARVERSLAGEN TEAMS EN COMMISSIES – vervolg - 
 
Ledenadministratie 
In 2019 hebben 259 seniorenleden en 58 junioren = 427 spelende leden en 43 niet spelende. (zie 
overzicht). Is ca. -5% t.o.v. 2019  
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. 
Bart de Koning vraagt of er wel eens aan de jeugdleden wordt gevraagd wat zij graag zouden willen 
hebben of missen om het voor hun aantrekkelijk te houden. Goed idee, gaan we doen. Frank haalt 
aan dat het mini court hier wel een mooie toevoeging voor zou zijn. Kinderen willen het op een 
speelse manier leren. 
En wat historie (foto’s b.v.) in de kantine. Het is allemaal keurig  en gezellig maar het mist wat ten-
nisbeleving. Jeugdhonk om te chillen, de kinderen vermaken op de tennisbaan. Bart wil wel een 
voorstel maken voor het bestuur. Bestuur gaat graag in gesprek hierover. 
 
Volgend jaar komen de rekeningen voor de contributie via de e-mail. 
 
Kascommissie 
Er is decharge verleend voor de kas door Tineke van der Peet.  
Inge Frans zit 2 jaar in de commissie en moet dus herkozen worden. 
Mariska Bekendam stelt zich hiervoor beschikbaar. 
 
Materiaalteam 
Frank maakt een compliment aan de leden van de materiaalcommissie. Er is veel werk verzet en de 
banen werden top onderhouden. Frank van der Starre haalt aan dat hij vernam dat ze het baanon-
derhoud bij een tennisvereniging in Leiden moesten uitbesteden. Zij waren ca € 60.000,-- kwijt voor 
9 banen. Dus hoe blij moeten wij zijn met ons materiaalteam. Mochten er zich nog vrijwilligers willen 
aanmelden voor dit team, graag. Er wordt voornamelijk op de dinsdagen gewerkt. 
Naast het onderhoud van banen en kantine werd dit jaar het terras deels vernieuwd en werd er aan 
de sproei installatie gewerkt. 
 
Bar 
Voor het 25e jaar gaan Rob & Karin zorgen voor en pachten van de bar en natuurlijk de keuken. 
Prettige samenwerking wordt voortgezet. 
 
6. BESTUURSSAMENSTELLING EN BESTUURSBENOEMINGEN    
Voorzitter: Frank vd Starre, Penningmeester: Bob Graal, Secretaris: Kitty Tienstra,  
b.a. Toernooi en Activiteiten Team: Joyce Plomp, b.a. Materiaalteam: Willem Camfferman, b.a. 
Technisch Team: Nathalie Bottelier, b.a. Jeugdteam: Fatima Menssouri 
Joyce Plomp en Willem Camferman moeten zich na drie jaar herkiesbaar stellen. 
Worden deze avond unaniem herkozen. 
 
7. BENOEMINGEN VASTE TEAMLEDEN EN TEAMS VOOR 2020 

Toernooi- en activiteitenteam 
Nathalie Bottelier, Joyce Plomp, Rob Wilderom, Mirjam Hellinga, Conny Camfferman, Pascal 
Plomp, Ivor Bos, Marije Broekes, Barbara Baak, Ed en Sylvia  Kokernoot, Debby Kuiper, Carla 
Buijs, Rob Borman, Lida, Magda Borman, Erik Zweverink, Gladys Bakker, Mariska Stokx, Rolf Nib-
bering. 
Jeugd Team 
Fatima Menssouri, Patricia Goossens, Ghislaine von Mauw, Corine Glazer, Valerie van Weenen en 
Willemijn Faber. 
Materiaal- en onderhoudsteam 
Willem Camfermann, Henk Hoeve, Henk Veerhuis, Peter van Seumeren, Dirk de Graaf, Jan van 
Os, Piet Kreike, Piet Karelse, Danny Goossens, Rob van Staverden. 
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7. BENOEMINGEN VASTE TEAMLEDEN EN TEAMS VOOR 2020 – vervolg - 
Tuinteam 
Guda en Rob van Staverden, Reina en Ger Markus,  
Technisch Team 
Nathalie en Jordy Bottelier. 
Kascommissie 
Tineke van der Peet en Mariska Bekendam. 
Sponsorcommissie 
Inge Frans en Ghislaine von Mauw. 
Ledenadministratie 
Geraldine Kreike. 
 
8. STEMMING 
We zouden als alternatief voor een mini tennis court (zie notulen ALV 2018) het oefen-/inspeelhok 
kunnen voorzien van een geluidswerende wand en dit “hok” verder renoveren en “opleuken”. Daar-
naast op baan zeven 2 minibanen. Lessen gaat dan b.v. naar baan 4 of 6. Kosten ca. € 10.000,--. 
Plan wordt getoond en toegelicht en na stemming aangenomen met 23 van de 31 stemmen vóór. 
Zie voetnoot** over dit onderwerp. 
 
Zonnepanelen: is investering van max.€ 10.000,--. Kunnen we in ca. 5 à 6 jaar terugverdienen. Is 
een andere vergelijk dan met een woning. Er wordt gestemd of we met dit onderzoek mogen starten 
We kunnen nogmaals stemmen in aparte vergadering of via enquête  als we de concretere cijfers 
c.q. het concretere voorstel  hebben. Er wordt vóór gestemd met 26 stemmen . 
 
9. RONDVRAAG 
Patricia Goossens: kan het berghok van Emile niet als chillplek gebruikt worden voor de jeugd. Met 
een overkapping ervoor. Emile zegt toe zijn spullen ook wel elders onder te willen brengen. 
 
Pascal Plomp: stelt voor om een gastvrouw aan te stellen om jeugdteams te ontvangen en te vertel-
len wat de bedoeling is van die competitiedag. Maakte op een zondag mee dat het rommelig ver-
liep. Er zou in ieder geval een ouder bij moeten zijn die dit op zich neemt. Sommige ouders tennis-
sen niet en weten niet hoe het werkt. Nathalie Bottelier stelt voor om weer een captains- c.q. ouder-
voorlichtingsavond in te stellen voor de jeugdcompetitiespelers. Een oplossing zou ook zijn om bij 
de opening van dit seizoen dit al aan te halen. 
 
Patricia Goossens  vraagt of het mogelijk is voor de jeugd om op vrijdagmiddag competitie te spe-
len. Die mogelijkheid is er inderdaad maar daar zijn aankomend seizoen geen aanmeldingen voor. 
Volgend seizoen opnieuw bekijken.  
 
10. LID VAN VERDIENSTE 
Frank memoreert de verdiensten van Henk Hoeve die al ongelooflijk lang als vrijwilliger onze banen 
en het park onderhoudt. Henk krijgt een erespeld opgespeld, bloemen en nog een leuke attentie. 
 
11. SLUITING 
Frank van der Starre dankt een ieder voor hun aanwezig- en betrokkenheid en sluit om 21.40        
uur de vergadering. 
 

** Na overleg met o.a. ons materiaalteam en ervaringsdeskundigen, bleek het een betere op-
tie beter om de oefenmuur ook op baan 7 te zetten plus 2 rode minibanen en de opslag-
ruimte van Emile als jeugdchillhok aan te passen. Staat dan bij baan 7 zodat alles voor de 
jonge jeugd op één plek geconcentreerd is. Het oefenhok dan overkappen en als opslag-
ruimte gebruiken.  
Bob Graal zal samen met Ton Hut dit plan zo snel mogelijk (ca. eind januari) uitwerken en 
een begroting opstellen. 


